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1. Flextur 

 

Sagsfremstilling 

NT vil på mødet give en redegørelse over flextur, herunder hvordan benyttelsen af 

flextur har været i kommunen og muligheder fremover for regulering mv.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

         sagen til udvalgets drøftelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Drøftet. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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2. Lovliggørelse af sø anlagt i rimme-dobbe område på 

Sølystvej 21, Volstrup 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i forbindelse med besigtigelse af udvalgte 

naturområder i kommunen (naturplanlægning) konstateret, at der er anlagt en sø i 

et rimme-dobbe område tilhørende ejendommen Sølystvej 21 på matr.nr. 25bv 

Toftlund, Volstrup (vest for Sæby). Søen er anlagt i et større område med en 

mosaik af naturtyperne hede og mose. Hele området er registreret som beskyttet 

natur og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Der må ikke foretages tilstandsændringer i beskyttet natur uden forudgående 

tilladelse fra kommunen. Kommunen har derfor anmodet ejer om en redegørelse 

og efterfølgende besigtiget arealet sammen med ejer. Ejers opfattelse er at han har 

foretaget en oprensning af en eksisterende sø i en dobbe. Søen har i store træk 

den samme udstrækning og dybde som tidligere. Det oprensede materiale er 

efterfølgende spredt ud på rimme øst for søen i et 30-50 cm tykt og jævnt lag. 

Endelig er der sået græs og plantet enkelte træer og buske på arealet. Ejer har 

søgt en lovliggørende dispensation til at anlægge en sø og udsprede det 

oprensede materiale øst for søen.  

  

Det er forvaltningens opfattelse at: 

         Et areal på 3090 m
2
 er påvirket af anlæggelsen af søen (820 m

2
) og den 

efterfølgende udspredningen af det opgravede materiale (2270 m
2
).  

         Der er tale om et rimme-dobbe landskab, hvor en dobbe er opgravet og en 

rimme er forhøjet.  

         Heden og mosen i forlængelse af det berørte område er vurderet til at 

have en god kvalitet.  

         Det er ikke tale om en oprensning, men etablering af en ny sø. De 

eksisterende dobber i området er/har været vandfyldte store dele af året, 

men efter de tilbageværende dobber at dømme er der tale om hedemose 

med vekslende vandspejl og IKKE søer.  

         Der er tale om et område, som kan karakteriseres som værdifuld 

hede/hedemose. Området er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Arealet er endvidere vejledende registreret som beskyttet natur.  

         Det foretagne arbejde har forringet naturtilstanden i området.  

Kommunen kan dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 med forbuddet mod 

tilstandsændringer. Der skal dog foreligge særlige omstændigheder i sagen, hvis 

ændringen af tilstanden er væsentlig eller, hvis den er i modstrid med formålet om 

at opretholde naturtypen som beskyttet natur. Anlæggelsen af en sø i en 

hede/mose er en væsentlig tilstandsændring, som er i modstrid med ønsket om at 

bevare naturtypen. Området har efter anlæggelsen af søen fået et parklignende 

udseende og indgrebet er efter forvaltningens opfattelse en væsentlig forringelse af 

områdets naturtilstand.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6644 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: msak 

 Besl. komp: PMU 
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Kommunen er ikke bekendt med, at der i øvrigt skulle foreligge særlige 

omstændigheder, som kunne begrunde en lovliggørende dispensation. Kommunen 

har endvidere i 2008 meddelt afslag til samme lodsejer til en ansøgning om 

dispensation til anlæg af en sø på naboarealet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 må der ikke foretages ændring i tilstanden af 

bl.a. heder og moser og lignende, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller 

i forbindelse med søer (med et areal over 100 m
2
) er større end 2500 m

2
 i 

sammenhængende areal.  

  

Kommunalbestyrelsen kan jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3. i særlige tilfælde 

gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3 stk. 1-3. Hvis kommunen skal kunne 

dispensere i en sag skal der foreligge særlige omstændigheder, hvis ændringen i 

tilstanden af naturtypen er væsentlig og/eller, hvis den er i modstrid med at 

opretholde naturtypen som beskyttet natur.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgningen om en lovliggørende dispensation  

  

 der påbydes retablering af rimme-dobbe landskabet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Sagen udsættes. 

 

Bilag 

Opmåling og beskyttet natur (dok.nr.110412/10) 

Sølystvej 21 beskyttet natur (dok.nr.123700/10) 

Fotos (dok.nr.124398/10) 
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3. Udskiftning af stuehus på ejendommen Understedvej 37A, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen har ansøgt om landzonetilladelse til udskiftning af stuehuset 

med nyopførelse i relativ stor afstand fra hidtidige bebyggelsesarealer på 

ejendommen.  

  

Det nye stuehus ønskes således placeret 30 m fra eks. bebyggelse og vil efter 

nedrivningen af det eks. stuehus opnå en afstand på 44 m fra bebyggelse. 

Udskiftningen og flytningen af stuehuset begrundes med landskabelige og 

æstetiske hensyn og at det nuværende stuehus både i størrelse og idet det er 

sammenbygget med den gamle svinestald er utidssvarende.   

  

Samtidig fremstår det eks. stuehus med store skader og forfald og ansøger 

vurderer at en istandsættelse vil være økonomisk uansvarligt. 

  

Desuden anfører ansøger, at en bebyggelse indenfor 20 m vil spærre for 

indkørslen. 

  

Ejendommen er registreret som landbrugsejendom med landbrugspligt.  

  

Ifølge Jordbrugskommissionen er der ikke meddelt dispensation fra kra vet i 

landbrugsloven om, at der til en landbrugsejendom skal være et beboeligt stuehus 

eller kravet om bopælspligt og seneste folkeregister registrering på bopælen er i 

2007. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Efter planlovens § 36 stk. 1, nr. 3 kræves der ikke landzonetilladelse til byggeri, der 

er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende drift af en landbrugsejendom 

(herunder stuehuse), hvis byggeriet opføres i tilknytning til de eksisterende 

bygninger. Tilknytningskravet er efter praksis opfyldt,  såfremt der er tale 

om opførelse indenfor en afstand på indtil ca. 20 m fra eks. bebyggelse.  Kravet er 

væsentligt i forhold til varetagelse af et af hovedhensynene i planlovens 

landzonebestemmelser, som skal modvirke at der sker en spredning af 

bebyggelsen i det åbne land. Her skal også konkret vurderes om placeringen 

naturligt opleves at have en tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer.  

  

Området er i kommuneplan 2009-2020 udpeget som særligt værdifuldt landskab og 

geologisk beskyttelsesområde. Ifølge kommuneplanen gælder at de særligt 

værdifulde landskaber  så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til 

formål der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje skal så vidt 

muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig 

hensyntagen til landskabet.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7543 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. november 2010 Side 10 af 73 

 

De geologiske beskyttelsesområder skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, 

skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring eller andet, der vil medføre, at 

mulighederne for at kunne erkende den geologiske dannelse, der er grundlaget for 

udpegningen, sløres eller forsvinder.  

  

Forvaltningen vurderer, at ansøgte vil medføre en uhensigtsmæssig spredning af 

ejendommens bebyggelse, idet det nye stuehus vil få en meget synlig og relativt 

isoleret beliggenhed ift. ejendommens øvrige bygninger, som er sammenbygget. 

Samtidig vurderes, at stuehuset vil få en beliggenhed i et noget  lavere terræn samt 

i et åbent og fladt landskab, hvilket vil gøre bygningen meget synlig og afvigende 

landskabeligt. Endelig synes der ikke nogen driftsmæssig betydende begrundelse 

for placeringen mere end 20 m fra eks. bebyggelse således er det vurderingen, at 

indkørslen, som fremstår som en jord/grusvej, uden større problemer vil kunne 

omlægges. 

  

Forvaltningen vil anbefale at ny bebyggelse placeres indenfor ca. 20 m fra den 

eksisterende bebyggelse for at bevare karakteren af én samlet ejendom, og derved 

sikre hensynet til planlovens beskyttelse af det åbne land samt kommuneplanens 

udpegning af særligt værdifuldt landskab og geologisk beskyttelsesområde.  

  

Ifølge Naturklagenævnet bør der generelt udvises tilbageholdenhed med at tillade 

ændret placering af landbrugsbyggeri, hvis ansøgningen ikke er begrundet i 

driftsmæssige hensyn, og hvis den ændrede placering vil påvirke landskabet i 

negativ retning.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgning om opførelse af nyt stuehus længere 
væk end ca. 20 m fra eks. bebyggelsesarealer  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.140320/10) 

Foto set fra Understedvej 151110 (dok.nr.140293/10) 

Ansøgningsmateriale (dok.nr.140270/10) 
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4. Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning - 

Lendumvej 120, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om nedrivning af en driftsbygning på adressen Lendumvej 120, 9900 

Frederikshavn. Bygningen er forfalden og truet af sammenstyrtning. Bygningen er i 

Frederikshavn Kommunes SAVE-registrering udpeget som bevaringsværdig med 

bevaringsværdi 3.  

  

Ansøgningen begrundes med at bygningen er i dårlig stand og er 

sammenstyrtningstruet på grund af skader fra vinterens sne. Bygningen er ikke 

nødvendig for anvendelsen af ejendommen. Ejeren har oplyst, at omkostningerne 

til genopførelse ikke står mål med de anvendelsesmuligheder, som ejeren ser for 

bygningen. Ejendommen er et dødsbo som er sat til salg af arvingerne.  

  

Ansøgningen blev annonceret den 13. oktober 2010. Der var ved 

indsigelsesfristens udløb modtaget en indsigelse fra Landsforeningen for Bygnings - 

og Landskabskultur som anfører, at bygningen efter foreningens opfattelse bør 

bevares. Dette understøtter foreningen med det forhold. at bygningen er ganske 

imponerende ved sin længde og at den er arkitektonisk veludformet samt indgår 

som en væsentlig del af det samlede gårdkompleks. Foreningen henstiller til, at 

kommunen undersøger mulighederne for at anvende bygningen til nutidige formål.   

  

Ansøger henviser til, at bygningen er i meget dårligt stand, og at en istandsættelse 

ikke er realistisk. Ansøger henviser endvidere til,  at ejendommen et dødsbo og er 

sat til salg, og at det vil kunne være stærkt belastende for salget af ejendommen, 

såfremt der ikke meddeles tilladelse til nedrivningen.  

  

Forvaltningens vurdering: 

Forvaltningen vurderer, at bygningen indeholder historiske kvaliteter, men at en 

øjeblikkelig genopførelse/istandsættelse er nødvendig for at kunne bevare 

bygningen og dens historiske reference for eftertiden.  

  

På baggrund af bygningens aktuelle tilstand vurderes almindelig vedligeholdelse på 

ingen måde at være tilstrækkelig for at sikre bygningens bevaringshensyn, og 

derved vurderes der ikke at være grundlag for at nedlægge forbud mod nedrivning 

samt udarbejdelse af bevarende lokalplan.  

 

Juridiske konsekvenser 

Efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger § 18 må en 

bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været 

offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter 

planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.  

  

Kommunen kan modsætte sig en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en 
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bevaringsværdig bygning ved at nedlægge forbud mod nedrivningen efter 

planlovens § 14 med efterfølgende pligt til udarbejdelse af en bevarende lokalplan 

indenfor 1 år. Efter planlovens § 49 kan ejeren af en bygning som ifølge en 

lokalplan ikke må nedrives, under visse forudsætninger forlange ejendommen 

overtaget af kommunen mod erstatning.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren, indstiller, at 

  

 bygningen kan nedrives som ansøgt 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om nedrivning (dok.nr.137959/10) 

Indsigelse fra landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (dok.nr.137960/10) 

Ansøgers kommentarer til indsigelse (dok.nr.137961/10) 

Registerudskrift samt fotos af bygningen (dok.nr.137971/10) 
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5. Ændret anvendelse af ejendommen Rolighedsvej 1, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. juni 2010 efter først at have 

besigtiget ejendommen, at der meddeles principiel tilladelse til igangsætning af ny 

planlægning, der muliggør 1.000 m
2
 dagligvarebutik på ejendommen Rolighedsvej 

1. Udvalget ønsker, at der etableres adgang udelukkende fra Frederikshavnsvej, 

samt at der tinglyses deklaration på ejendommen Sct. Laurentii Vej 105 -107, der 

forhindrer dagligvarehandel.  

  

Ansøger har udarbejdet forskellige forslag til adgang fra ejendommen direkte til 

Frederikshavnsvej. Disse forslag er fremsendt til Vejcenter Nordjylland, der er 

vejmyndighed for denne vej.  

  

I forbindelse med ansøgers planlægning af 1.000 m
2
 dagliggvarebutik har der 

været kontakt med anden dagligvarekæde, der også ønsker at etablere 1.000 m
2
 

dagligvarebutik på samme ejendom. Derfor fremsendes nu ansøgning om 2 

dagligvarebutikker á max. 1.000 m
2
 på ejendommen Rolighedsvej 1. De 2 butikker 

får fælles vejadgang og parkering.  

  

Ansøgningen begrundes med, at dagligvarekædens nuværende butik på Chr. X.´s 

vej 51 ønskes nedlagt, og der indgås aftale om, at der ikke fremtidig etableres 

tilsvarende eller anden form for dagligvarehandel på ejendommen.        

  

Vejcenteret udtaler, at Vejdirektoratet ikke er indstillet på at godkende en 

kundeoverkørsel på Frederikshavnsvej og P-pladser klos op af vejskellet langs 

Frederikshavnsvej. Det anbefales at overveje alternative løsninger.  

  

Supplerende bemærkes, at der efter ansøgning, på grundlag af konkret projekt og 

uden udgift for staten kan forventes, at Vejdirektoratet vil godkende en række tiltag 

blandt andet:  

         at de påtænkte butikker adgangsbetjenes via Rolighedsvej syd for eller ud 

for overkørslen til vandrerhjemmet   

         at der foretages udvidelse og ombygning af Rolighedsvejs tilslutning til 

Frederikshavnsvej  

  

Ansøger har vist forslag til etablering af vejadgang fra butiksområdet til 

Rolighedsvej dels kundetrafik og dels varemodtagelse.  

  

Rolighedsvej udvides således, at der bliver mulighed for både højre - og venstre 

svingbane ved Frederikshavnsvej. En bredde Rolighedsvej giver også betydelig 

bedre tilkørselsforhold for turistbusser til vandrerhjemmet.  

  

 

Juridiske konsekvenser 
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Jf. Lov om planlægning § 13 stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse.  

  

Jf. Lov om planlægning § 5 n stk.1 nr. 1 kan der udenfor bymidter og bydelscentre 

udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset 

del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. max. 

størrelse af lokalcenter er 3.000 m
2
 jf. samme lovs § 5 p stk.2. 

  

Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.1 kan der planlægges 

for/etableres detailhandelsbutikker indenfor afgrænsede områder. I Skagen i det 

centrale byområde og lokalcenter Højensvej og Havnen, i lokalcentre dog kun 

udvalgsvarer.  

  

Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.5 kan der udenfor de udpegede centre efter 

nærmere planlægning etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 

m
2
 og udvalgsvarebutikker med en størrelse op til 200 m

2
.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ansøger ønsker nu i stedet for en dagligvarebutik at etablere 2 

dagligvarebutikker på hver max. 1.000 m
2
. Realisering af dette betinger, at der på 

Rolighedsvej 1 etableres et lokalcenter.  

  

Butikker i et lokalcenter må ifølge lovteksten alene betjene en begrænset del af en 

by. Området ved Stadion og området mellem Frederikshavnsvej og banen er en 

begrænset del af Skagen by. Der vil her kunne placeres et lokalcenter.  

  

Et lokalcenter må ikke udvikle sig til en egentlig konkurrent til bymidten. Dette 

sikres gennem bestemmelserne i lovens § 5 p stk.2, der begrænser det samlede 

butiksareal i et lokalcenter til 3.000 m2. Endvidere er der fra lokalcenteret relativt 

langt til de nuværende dagligvarebutikker i den centrale del af Skagen bymidte.  

  

Dagligvarebutikken Chr. X́ s Vej 51 ønskes flyttet til lokalcenteret Rolighedsvej 1. 

Denne butik ligger i dag udenfor området til detailhandel. Endvidere har Plan- og 

Miljøudvalget december 2008 meddelt afslag på udvidelse af denne butik med 

baggrund i, at der ikke vurderes at være behov for at fastholde en enkeltstående 

butik til lokal forsyning så tæt på bycenteret og dermed andre dagligvarebutikker.  

  

Trafikalt er beliggenheden af lokalcenteret god lige ud til overordnet vej med 

adgang fra en udvidet Rolighedsvej som ovenfor beskrevet. En trafikløsning som 

Forvaltningen kan anbefale. Der skal dog sikret anden og bedre mulighed for 

varemodtagelse, således at lastvognsmanurering foregår på ejendommen og ikke 

på offentligt vejareal.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

I forbindelse med placering af varemodtagelse skal tages hensyn til nærliggende 

boliger. Miljøstyrelsens vejlende støjgrænser vil være grundlag for evt. 

sagsbehandling i forbindelse med henvendelse om støjgener.  
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der på ejendommen Rolighedsvej 1 søges etableret et lokalcenter med 2 

dagligvarebutikker med adgang til Frederikshavnsvej ad udvidet 
Rolighedsvej  

  

 ansøger forestår udarbejdelse af lokalplanen 

  

 der fremsendes forslag til arkitektonisk udformning til godkendelse inden 
opstart af den egentlige planproces 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Et flertal af udvalget tiltræder principielt etablering af et lokalcenter, men 

tilbagesender projektet til ans øger med henblik på udarbejdelse af et revideret 

projekt, der tager højde for både den trafikale virkning på grunden og ved 

Rolighedsvej udmunding i Chr. X.´s Vej samt naboforholdene. Paul Rode Andersen 

kan ikke tiltræde etableringen af et lokalcenter som ansøgt. 

 

Bilag 

Ændret anvendelse af ejendommen Rolighedsvej 1, Skagen (dok.nr.62805/10) 

Bemærkninger fra Vejcenter Nordjylland (dok.nr.130183/10) 

Supplerende ansøgning med situationsplan (dok.nr.140677/10) 

Tilkendegivelse fra Aldi (dok.nr.140676/10) 
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6. Boligbebyggelse på del af ejendommen matr.nr. 31 l Ålbæk 

beliggende ved Høvej Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte areal ønsker tilladelse til parcelhusudstykning på arealet i form 

af 4 grunde. Ejer foreslår en vejføring fra Høvej langs sydsiden af eksisterende 

grøft på areal dels tilhørende naboejendom og dels del af fællesreal for boliger 

langs Høvej. Ejer af naboarealet har tilkendegivet, at vejanlæg i yderkanten kan 

accepteres, men ikke vejanlæg midt på græsningsarealet.  

  

Arealet er ved kommuneplan 2009 medtaget i rammeområde SKA.B.11.01. Arealet 

er beliggende umiddelbart vest for Skagensbanen syd for den nuværende 

parcelhusbebyggelse ved Høvej.  

  

Arealet er landzone og del af landbrugsejendom. Arealet udgør ca. 5.900 m
2
. 

  

Arealet er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinie og 

grænser op til areal med beskyttet natur i form af hede.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 13 stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 

kommuneplanens virkelighedsgørelse.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 17 stk.1 må der ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende indenfor en afstand af 300 meter fra skove. For 

privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha. 

sammenhængende skov.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 65 stk.2 kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse 

fra bestemmelserne i bl.a. samme lovs § 17 stk.1. Den pågældende skovejer skal 

underrettes, før der træffes afgørelse om udtagelse fra § 17 stk.1.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Del af matr. nr. 31 l Ålbæk, der ønskes udstykket skal nødvendigvis vejforsynes fra 

Høvej. Vejen herfra til udstykningsområdet går gennem område med beskyttet 

natur i form af hede og fyrretræsbeplantning.  

  

Forvaltningen har vurderet den beskyttede natur og fundet, at der er tale om natur 

af høj kvalitet. På den baggrund vurderes det ud fra naturhensyn betænkeligt at 

etablere adgangsvej gennem området med en placering som ansøgt.  

  

Alternativt kunne der etableres adgangsvej umiddelbart syd for bebyggelsen langs 

Høvej over arealer, der tilhører denne bebyggelse og er erhvervet som fællesareal i 
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landzone. Dette er næppe muligt, da dette areal visuelt er en stor kvalitet for den 

nærmeste husrække.  

  

Etablering af smal grusvej (evt. as faltvej) med forbindelse til Høvej til betjening af 4 

grunde burde kunne indplaceres i fyrret ræsbeplantningen uden at dette afgørende 

ændrer naturværdien og spredningsmulighederne for dyr og planter, idet 

pågældende areal er beliggende langs nordgrænsen af den økologiske forbindelse.  

  

Mellem parcelhusudstykningen og fredsskoven er der min. 150 meter, der er 

bevokset med fy rret ræsplantage. Hermed tilgodeses skovbeskyttelsesliniens formål 

om at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.  

  

Det er Forvaltningens vurdering, at placering af vejanlæg i fyrretræsbeplantningen 

er eneste realistiske mulighed, idet det ud fra saglige hensyn er tvivlsomt at 

meddele dispensation til etablering af vejanlæg syd for grøften som ansøgt i 

beskyttet hede, når der faktuelt er anden placeringsmulighed udenfor et sådant  

område.  

  

Realisering af udstykning til parcelhusbebyggelse betinger udarbejdelse af 

lokalplan med henblik på overførsel af arealet til byzone. Lokalplanen skal 

udarbejdes på grundlag af godkendt udstykning/bebyggelsesplan.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Ved planlægning for nyt boligområde skal evt. støjgener fra jernbanen vurderes og 

evt. nødvendig støjafskærmning indgå heri.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 del af matr. nr. 31 l Ålbæk, Råbjerg principielt kan udstykkes, hvis vejføring 

kan tilvejebringes i fyrretræsbeplantningen i princippet som skitseret i 

sagsfremstillingen og lodsejerne kan blive enige om dette  

  

 forslag til udstykning med tilhørende vejadgang tiltrådt af begge lodsejere 

skal fremsendes til godkendelse inden lokalplanlægning igangsættes  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Meddelelse fra ansøger (dok.nr.140933/10) 

Udstykningsskitse med vej (dok.nr.140934/10) 

Luftfoto med indtegnet vejforløb i princip (dok.nr.141395/10) 

Kort visende naturområder mv. (dok.nr.141397/10) 
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7. Etablering af dagligvarebutik på ejendommene 

Grundvigsvej 78 og 92-94, Elling  

 

Sagsfremstilling 

Mægler ansøger på vegne af ejere og butikskæde om principiel tilladelse til at 

etablere en dagligvarebutik på ovennævnte ejendomme, evt. på ejendommen 

Grundtvigsvej 80-82, Elling.  

  

Butikken forventes at få en størrelse på 1.000 m
2
 og får gavlfacade mod 

Skagensvej. Adgang til butikken sker fra Grundtvigsvej. 

  

I området er der i dag tankanlæg med vaskehal og dagligvarebutik, pizzeria og 

dækværksted samt et rækkehus med 2 boliger ud mod Skagensvej og større 

telefoncentral.  

  

Opførelse af butikken betinger, at boligejendom langs Skagensvej og 

værkstedsbygning nedrives. 

  

Ejendommene er beliggende i kommuneplanens område FRE.E.02.05 og omfattet 

af Lokalplan nr. 028-1 zone IV.  

  

Af kommuneplanen fremgår, at der i området kan etableres dagligvarebutikker og 

udvalgsvarebutikker på størrelser op til 1.000 m
2
.  

  

Af lokalplanen fremgår, at området udlægges til erhvervsbebyggelse, der for den 

sydlige del alene må bestå af bygninger, der helt eller delvist indrettes til kontorer 

og mindre ikke-generende handels- og værkstedsvirksomheder, som naturligt 

finder plads i området. 

  

For den nordlige del kan endvidere tillades værkstedsvirksomhed som f.eks. 

service-, reparations- og autovaskeanlæg for motordrevne køretøjer.  

  

Ejendommene Grundtvigsvej 78, 80 og 82 er beliggende i lokalcenter Elling, der 

muliggør et samlet butiksareal på 3.000 m
2
. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

  

Jf. Lov om planlægning § 12 stk.1 skal kommunalbestyrelsen virke for 

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  
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Planmæssige konsekvenser  

Elling er j f. kommuneplanens detailhandelsretningslinier en by med lokalcenter. 

Dette lokalcenter består af 2 separat beliggende dele, dels butikscenteret ved 

Grundtvigsvej syd og dels området ved DK-tanken ved rundkørslen på Skagensvej. 

Ejendommen Grundtvigsvej 92-94 er ikke en del af lokalcenteret.  

  

Max. tilladt rumlighed er 3.000 m
2
 og max. butiksstørrelse på 1.000 m

2
. 

  

Butikscenteret ved Grundtvigsvej syd har i dag et samlet butiksareal på 1.253 m
2
. 

Dertil kommer en dagligvarebutik/kiosk ved DK-tanken på 324 m
2
. Samlet er der 

udnyttet et areal på 1.577 m
2
.  

  

Der er en restrumlighed på 1.423 m
2
 til dagligvarer og almindelige udvalgsvarer. 

Etablering af 1.000 m
2
 stor butik er således mulig indenfor denne restrumlighed. 

Butikken placeres dog delvis udenfor lokalcenterets afgrænsning. Forvaltningen 

vurderer ikke, at det kan være en statslig interesse at hindre udvidelse af 

lokalcenteret med ejendommen Grundtvigsvej 92-94, hvis max. størrelsen på de 

3.000 m
2
 overholdes.  

  

Realisering af dagligvarebutikken betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag dvs. 

udvidelse af lokalcenteret og ny lokalplan. Ansøger forestår denne planlægning.  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 dagligvarebutikken kan søges realiseret indenfor rammerne af lokalcenter 

Elling med mindre arealmæssig udvidelse  

  

 ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på realisering 

heraf  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Principiel ansøgning om opførelse af dagligvarebutik.pdf  (dok.nr.122358/10) 

Lokalcenter Elling (dok.nr.141403/10) 
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8. Ansøgning om solfangeranlæg på tegltag, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Hans Baghs Vej 26, 9990 Skagen ansøger, i forbindelse 

med opførelse af nyt hus, om tilladelse til opsætning af solfangeranlæg på taget. 

Huset har et bruttoetageareal på 147m
2
 i 1 1/2 plan og opføres som et træhus med 

tegltag.  

  

Huset opføres som et lavenergihus (kl.1) og varmeforsynes vha. varmepumpe 

suppleret med el. 

  

Solfangeranlægget består af 4 paneler på hver 114x118 cm som ansøges etableret 

på tagfladen vendende mod sydvest og ud mod Hans Baghs Vej. På samme 

tagflade ses en taskekvist og et nedfældet ovenlysvindue.  

  

Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan nr. SKA.5 for et center - og 

bevaringsområde i Skagen by  fra 1979 og som ikke indeholder bestemmelser 

vedr. solfangeranlæg.  

  

Området er samtidig omfattet af kommuneplan 2009-2020 rammeområde 

SKA.B.03.02 som eksplicit fastlægger, at der ikke må opsættes solfangere på 

tegltage.  

  

Området er udpeget som særligt værdifuldt landskab iht. kommuneplan 2009, men 

ikke indenfor et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø.  

  

Forbuddet mod solfangeranlæg på tegltage optræder primært i 

kommuneplanrammer for boligområder i tidl. Skagen Kommune og er videreført fra 

tidligere kommuneplaner som generelle rammebestemmelser for alle boligområder. 

Hensigten har været at beskytte den bevaringsværdige del af Skagen by og de 

særlige bevaringshensyn for det enkelte hus og for at fastholde karakteren af det 

kulturhistoriske bymiljø i Skagen. 

  

Der er dog områder - typisk udenfor den gamle bykerne - som ikke rummer de 

samme bevaringshensyn, hverken bygningsmæssigt eller kulturhistorisk, og hvor 

der i højrere grad kan tages hensyn til ønsket om at fremme energivenlige 

løsninger - herunder solfangeranlæg.  

  

Forvaltningen kan samtidig generelt konstatere, at stadig flere ønsker etablering af 

vedvarende energikilder som eksempelvis solfangeranlæg, hvilket er i god 

overensstemmelse med den generelle udvikling både indenfor 

Byggeloven/Bygningsreglementet og kommunens egne ønsker om at der i 

planlægningen skal sikres, at nye huse udføres som lavenergihuse.  

  

Således er der i den nye kommuneplan 2009-2020 besluttet, at der i forbindelse 
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med udarbejdelse af nye lokalplaner skal fastsættes krav om, at nybyggeri som 

minimum skal udføres som lavenergiklasse 1.  

  

Det forventes ligeledes, at det nye Bygningsreglement 2010 vil indeholde en 

opstramning (12-20 %) af kravene til nybyggeriets energiforbrug.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Ændring af kommuneplanens rammebestemmelser skal iht. planloven ske gennem 

udarbejdelse af et kommuneplantillæg og kan gennemføres for udvalgte 

rammeområder.  

  

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge et §14-forbud jf. planloven, mod et 

forhold som kan reguleres via en lokalplan og som strider mod kommuneplanen. 

Kommunen skal indenfor 1 år fra forbuddet have godkendt forslag til ny lokalplan, 

som regulerer det omhandlede forhold.  

  

For et område indenfor byzone/sommerhusområde som ikke er lokalplanlagt, kan 

kommunalbestyrelsen nedlægge et § 12-forbud jf. planloven mod et forhold som 

strider mod kommuneplanen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der gives tilladelse til det ansøgte 

  

 administrationen bemyndiges til at meddele tilladelse til solfangeranlæg, 

bortset fra følgende tilfælde:  

o områder hvor der  i en lokalplan/vedtægt er et eksplicit forbud mod 
solfangeranlæg  

o bygninger som er registreret med en høj bevaringsværdi (1-4) jf. 
SAVE-registreringen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kommuneplanrammer Kommuneplan 2009 (dok.nr.140182/10) 

Ansøgte solfangeranlæg på nyt hus Hans Baghs Vej 26, Skagen (dok.nr.140181/10) 

Principtegning visende solfangeranlæg på tegltag (dok.nr.140179/10) 

Oversigtskort  (dok.nr.140178/10) 
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9. Forhåndsgodkendelse af ændring i arealerne på Sct. 

Laurentii Vej 75, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om forhåndsgodkendelse af 

ændringerne i arealerne i en del af ejendommen. For ejendommen gælder 

bestemmelserne i Lokalplan SKA.200. C1. Huset har en bevaringsværdi 4 i 

kommuneatlas og er i lokalplanen optaget som bevaringsværdigt.  

  

Der søges om at etablere en dobbelt terrassedør i gavlen som vist på vedlagte 

tegning. Endvidere søges om opsætning af markise på gavlen og opsætning af 

parasoller på fortovet ud for erhvervsdelen. 

 

Planmæssige konsekvenser  

I henhold til Lokalplan SKA.200.C1 § 9.1 må bevaringsværdige bygninger ikke 

ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse. I henhold til § 

11.1 må markiser kun opsættes med længder svarende til bygningens vindues- og 

dørhuller. Endvidere jf. lokalplanens § 11.3 må parasoller kun opsættes ved 

udendørs servering og ophold, under forudsætning af, at der opnås et harmonisk 

helhedsindtryk med tilhørende bygninger og omgivelser. Der må ikke 

være serveringssted på ejendommen jf. lokalplanens § 3.4 og kortbilag 6.  

  

 

Indstilling 

Teknik og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 der må etableres den ansøgte dobbelte terrassedør i bredden 160 cm x 

220 cm i højden  

  

 en eventuel markise kun opsættes over dør efter bestemmelsen i 

Lokalplanens § 11.1  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. Udvalget præciserer, at der ikke kan etableres udeservering.  

 

Bilag 

Ansøgning med foto (dok.nr.140760/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8968 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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10. Dispensation fra lokalplan til sort glaseret tegl på 

Bakkevænget 25 i Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

En mulig køber til en grund Bakkevænget 25 i Østervrå har søgt om dispensation 

fra bestemmelserne i Lokalplan 1.13.1, som ejendommen er omfattet af.  

  

I lokalplanen er der følgende bestemmelse i § 7.3: Tage skal være teglrøde og 

have en hældning på mellem 25º og 45º. Og i § 7.5: Byrådet kan ved en konkret 

vurdering af et velbelyst projek t tillade andre materialer eller farver anvendt, hvis de 

kan indgå i harmoni med den øvrige bebyggelse. 

  

Ansøger har ikke vedlagt et projekt, men beskrevet, at der ønskes opført et 

vandskuret, hvidt hus med sort glaseret tegl. Tagbelægning er ikke efter 

lokalplanens bestemmelser. Der er derfor søgt om dispensation til dette. 

Ansøgningen er begrundet med, at husene til højre for grunden (mod syd) alle er 

med sort tag. Ansøger mener, at Bakkevænget 25 hører mere til højre, og at det 

ikke kan genere nogen, at der er sort tag på denne.   

  

Ansøgningen har været i høring hos de 12 ejendomsejere, som har bygget i det 

aktuelle delområde (nr. I). 5 af disse har svaret. 2 har ingen bemærkninger. 2 siger 

OK til sort tag, men ikke til glaseret tag. 1 ønsker ikke, der gives dispensation, da 

denne selv har fået nej til dispensation og mener, at lokalplanen skal være ens for 

alle. 

  

Der blev i 2005 af Sæby kommune givet afslag til en anden ansøger, som også 

ønskede at få dispensation til sortglaseret tegl ved opførelse af nyt hus på netop 

denne ejendom, Bakkevænget 25.  

  

Der er i 2008 fra Planmyndighed skrevet til en bygherre vedrørende byggeri 

generelt indenfor lokalplanen, at hvis der modtages en konkret ansøgning, vil 

denne blive sendt i høring hos de omboende m ed henblik på en afklaring af, om 

der skal meddeles dispensation til opførelse af huse med anden tagfarve.  

  

Teknisk Forvaltning oplyser, at lokalplanen i dette delområde har været 

administreret restriktivt, og der er ikke tidligere meddelt dispensation ti l anden 

tagfarve. I lokalplanens redegørelse er beskrevet følgende: For at bebyggelsen kan 

fremstå som en samlet helhed, giver planen nogle overordnede bestemmelser for 

anvendelsen af materialer og farver.  

 

Planmæssige konsekvenser  

En dispensation til anden farve på taget, vil kunne danne præcedens i området.  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10083 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: linl 

 Besl. komp: PMU 
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 der meddeles tilladelse til ikke-reflekterende sort tag 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 
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11. Ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejer har rådgiver den 16. september 2010 ansøgt om en mindre 

tilbygning til eksisterende hus på ovennævnte ejendom. Der ønskes tilbygget 5 m
2
 

til kombineret arbejdsrum og garderobe - herudover etableres nyt badeværelse 

inde i bygningen. Tilbygningen udføres i samme stil som eksisterende hus.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde SKA.B.04.04 og er 

herudover omfattet af Lokalplan SKA.242.B. Området er udlagt til åben -lav 

helårsbeboelse.  

  

Ejendommen er i lokalplanen optaget som bevaringsværdig bygning jfr. kortbilag 

nr. 3 og er i SAVE registreringen tildelt en bevaringsværdi på 3.  

  

Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og består af 3 enheder - der foreligger 

accept fra ejerforeningens formand vedrørende den ansøgte tilbygning.  

  

Forvaltninger har ingen bemærkninger til det ansøgte i forhold til plangrundlag m.v.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Bilag 

Tilbygning (dok.nr.109128/10) 

Følgeskrivelse vedrørende supplerende oplysninger (dok.nr.134455/10) 

Plan - gavl - facade (dok.nr.134456/10) 

Fotos (dok.nr.134457/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9320 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. november 2010 Side 27 af 73 

 

 

12. Ansøgning om byggeretsligt skel og ny bygning i naboskel 

på ejendommen Sct. Laurentii vej 24 A, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ved byggeansøgning af 28. september 2010 fremsender rådgiver på vegne af ejer 

ansøgning om nedrivning af eksisterende småbygninger og opførelse af ny 

erhvervsbygning placeret ved naboskel. Det oplyses i ansøgningen at alle 

cykeludlejnings funktioner nu ønskes samlet i en bygning. Virksomheden vil kun 

have sommeråbent og der vil ikke være ansatte beskæftiget i virksomheden.  

  

Ved gennemgang af ejendommen kan det ikke konstateres at der er meddel t 

tilladelse til cykeludlejning m.v. fra ejendommen. 

  

Forinden denne byggeansøgning blev der den 9. september 2010 fremsendt 

ansøgning om udstykning af ny parcel/ejendom. Det viser sig i denne forbindelse at 

det nye skel ønskes placeret langs en eksisterende bygning - halvtag til cykler 

v/stationen. Ved supplerende ansøgning af 13. oktober 2010 fra landinspektør firma 

anmodes efterfølgende om godkendelse af et byggeretsligt skel langs 

denne bygning. Bygningen/halvtaget strækker sig langs hele det nordlige skel i den 

nye udstykning m.v. - i en samlet længde på ca. 42 m.  

  

Den nye ejendom ønskes udstykket mellem stationsbygningen og 

parkeringspladsen tilhørende Frederikshavn kommunen. På denne baggrund vil 

ejendommen ikke få nogen egentlig facade i bybilledet. Afgangsvejen til 

ejendommen er angivet via parkeringspladsen foran stationen.   

  

Plangrundlag 

I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser (SKA.03.06) er området 

omkring banegårdspladsen udlagt til centerområde- d.v.s. anvendelse til butikker, 

kontorer, overnatningsvirksomhed, helårsboliger. Herudover er der i rammerne 

fastsat bestemmelser om f.eks. bebyggelsesprocent , etageantal, bygningshøjder 

m.v.  

  

Herudover gælder lokalplan nr. 100 - C.10 for ejendommen. Den 

aktuelle udstykning/ejendom bliver beliggende i områder 1- centerområde. Heri 

gælder bl.a.  

  

4.1) at grunde ikke udstykkes mindre end 400 m
2
 -  

10.20) ydervægge skal udføres i vandskuret eller pudset murværk  -  

11.8) en række bestemmelser om skilte og disses udseende -  

11.18) krav til hegning.  

13.5) oplag udenfor bygninger skal ske i indhegnede gårdsarealer    

  

Afvigelse fra lokalplanbestemmelser 

Det ansøgte afviger fra lokalplanbestemmelserne for så vidt angår kap.10.20) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10020 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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ydervægge skal udføres i vandskuret eller pudset murværk - ansøgt profilbrædder. 

Af ansøgningsmaterialet fremgår ingen oplysninger om skiltning, hegning og 

oplag/indhegnede gårdarealer m.v.  

  

Byggeretsligt skel  

Det ansøgte byggeretslige skel med en samlet længde på ca. 42 m finder 

Forvaltningen ikke hensigtsmæssig - men har i stedet foreslået skellet flyttet til 2,5 

m fra eksisterende halvtag - grundet den ualmindelige store længde for et 

byggeretsligt skel. Den foreslåede afstand på 2,5m er den "normale"  afstand for et 

byggeretsligt skel, dette dog under forudsætning af opfyldelse af BR08 kap. 5 om 

sikring mod brandspredning til omliggende grunde. Ansøger bemærker til 

skelsætning 2,5 m fra eksisterende bygning, at der herved vil opstå et stykke 

upasset areal - hvortil bemærkes, at dette forhold kan parterne løse ved indbyrdes 

aftale. Ansøger fastholder imidlertid den ansøgte skelplacering med godkendelse af 

et byggeretsligt skel 2,5 m fra eksisterende halvtag.   

  

Bygningsreglementets bestemmelser  

Da den nye forretningsbygning ønskes placeret direkte ved naboskel - tilstødende 

nabo er parkeringspladsen tilhørende Frederikshavns kommune - kræver dette en 

helhedsvurdering jfr. BR08 kap. 2.1. og vurdering jfr. kap. 2.1.- 2.7. Herudover skal 

der ske sikring mod brandspredning jfr. BR08 kap. 5 - placeres bygningen nærmere 

naboskel end 2,5 m skal den som udgangspunkt udføres med brandvæg (REI 120 

A2-s1,d0). Den ansøgte bygning ønskes udført med udvendig profilbræder.  

  

Forvaltningens bemærkninger   

Med hensyn til ansøgning om byggeretsligt skel bemærkes, at dette ikke bør 

imødekommes grundet den ualmindelige store længde for et byggeretsligt skel. 

Hertil kommer det principielle omkring den præcedens virkning en evt. tilladelsen 

ville kunne medføre i andre sager. Den nye skelsætning bør i stedet som 

udgangspunkt placeres 2,5 m fra eksisterende bygninger på grunden/nabogrund.  

  

Helhedsvurderingen skal foretages ud fra det sædvanlige i området eller det der 

tilstræbes for området. Ud fra dette bør der ikke ske en fortætning med 

forretningsbygninger placeres nærmere naboskel end 2,5 m - hertil kommer krav 

mod brandspredning. I henhold til § 8.10 i lokalplanen kan facadebebyggelse 

placeres nærmere end 2,5 m fra skel - hvis det efter byrådets vurdering er i et 

område med bymæssig tæt bebyggelse eller området er planlagt hertil. Det aktuelle 

område omkring stationsbygninger og omkringliggende parkeringsarealer findes 

forholdsvis åbent og ikke tætby med sammenhængende facadebebyggelse.  På 

denne baggrund ses den aktuelle placering ikke at opfylde disse forudsætninger.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgte byggeretslige skel på ca. 42 m    
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 der meddeles afslag på ansøgte placering af ny forretningsbygning 
nærmere end 2,5 m fra skel  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om nedriv af eks. bygning og opførelse af bygning (dok.nr.140700/10) 

Situationsplan (dok.nr.116105/10) 

Plan - snit A-A - facader (dok.nr.116102/10) 

Udstykningsforslag  (dok.nr.140672/10) 
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13. Klage over renovering af gavl på ejendommen Centralvej 11 

B, 9982 Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltning modtog den 26. september 2010 en henvendelse/klage fra nabo over 

renovering af eksisterende gavl på ovennævnte ejendom. På 

henvendelsestidspunktet var gavlen næsten færdigrenoveret og forsynet med 

takker og udsmykning m.v.  

  

Den 28. september 2010 indgår der ansøgning om tilladelse til ændring/renovering 

af gavlen fra ejeren af ejendommen og den 25 og 27. oktober 2012 modtages 

yderligere oplysninger/materiale.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområder SKA.C.11.01. der 

udlægger området til centerområde. butikker, kontorer, liberale erhverv m.v. 

Herudover gælder lokalplan nr. 166-c.16.  

  

Den udførte/ansøgte renovering skal bl.a. vurderes i forhold til følgende punkter i 

lokalplanen:  

§ 8.6 blank mur i mørkerøde blødstrøgne sten - eller anden tegl som da skal 

vandskures eller pudses (og males hvide eller afdæmpet/jordfarveskala). 

  

§ 8.10 harmoniske helhedsudtryk jfr. formålsbestemmelserne  

  

§ 8.15 fremgår, at "om- og tilbygning såvel som nybygning skal i princippet ske i 

overensstemmelse med § 8 og 9" og ved "om- og tilbygning skal en bygnings 

oprindelige byggestil dog respekteres, både hvad angår proportioner, detaljer og 

materialer 

  

§ 9.1 Skilte eller skiltning på facaden må ikke være over 2 m
2
 .....udhængsskilte 

maks. 0,5 m
2
 ....skilte skal anbringes på bygningens stueetage og opsættes 

harmonisk i forhold til facadens vindues- og døråbninger o.s.v.  

  

Forvaltningen har vurderet ovennævnte bestemmelser i forhold til  seneste fotos (af 

19. nov. 2010) fra ejendommen og finder, at de udføre ændringer på gavl mod 

nabo og øvrige tidligere udførte ændringer på facade mod vej m.v. ikke findes i 

direkte strid med lokalplanbestemmelserne, - dog bør det påpeges overfor ejeren, 

at der ikke må ske yderligere udsmykning/tilsløring af facaderne og herved sløre 

det oprindelige bygningsudtryk - jf. § 8.10 og 8.15 .  

  

Opsatte skilt /billedmotiv på vestgavl - i størrelse ca. 2 x 1,5 m -

 skal nedtages/fjernes, da dette findes i strid med § 9.1.  

  

I forhold til bygningsreglementets byggeret - BR08 2.7.1. ses der i øvrigt ingen 

overskridelser ved renoveringen i forhold til naboejendomme m.v.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9888 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

     

 de udførte facadeændringer vurderes at være inden for lokalplanens 
rammer 

  

 det opsatte skilt/billedemotiv på vestgavl fjernes    

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Billeder af ejendommen - fra den 19. nov. 2010 (dok.nr.141425/10) 
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14. Ansøgning om lovliggørelse af div. byggerier Knappenvej 

56, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejerne af ejendommen Knappenvej 56 (fritliggende enfamiliehus), beliggende i 

landzone i sommerhusområdet Sulbæk, Frederikshavn, har søgt om lovliggørelse 

af følgende ikke anmeldte/ansøgte byggerier:  

  

Bygn. 1.: Fritliggende enfamiliehus med boligareal på 193 m², reg. opført 

1900. 

Bygningen er lovlig og der er ingen bemærkninger til den.  

  

Bygn. 2.: Sommerhus med boligareal på 78 m², reg. opført 1900, ønskes 

ændret til fritliggende enfamiliehus og udstykket, hvis muligt.  

Sommerhuset er væsentlig til- og ombygget i perioden 1979 - 1992, 

uden byggetilladelse. Planmyndigheden oplyser at der ikke kan    

foretages udstykning til hverken separat sommerhusgrund, eller 

grund til fritliggende enfamiliehus. Etablering af ekstra fritliggende 

enfamiliehus på ejendommen, vil være i strid med planloven, da 

ejendommen er beliggende i landzone.  

  

Bygn. 3.: Sommerhus (reg. som udhus i BBR-ejermeddelsen) på 58 m², 

vurderet opført i perioden 1995 – 1999 jf. luftfoto. Dette 

understøttes af at der i den opmåling/registering der blev udført i 

området af landinspektør, i forbindelse med gældende lokalplans 

tilblivelse 1992, ikke fremgår nogen bygning på pågældende sted.  

Der er i BBR-ejermeddelsen (før ændringen i BBR) registret et 

udhus på 58 m² opført 1900. Dette udhus kan dog ikke med 

sommerhusets placering ses opført på kommunens luftfotos, før i 

perioden 1992 - 1995. Det vurderes derfor, at der ikke har været 

tale om et udhus fra år 1900 som er ombygget til sommerhus. 

Forvaltningens vurdering, er at der i dette tilfælde er tale om et 

ældre sommerhus som er placeret på grunden i perioden 1992 – 

1995 uden byggetilladelse. Tidligere gældende lokalplan 4.04.2 

havde til hovedformål at forhindre etableringen af flere 

sommerhuse i området jf. Miljøminsiteriets cirkulære af 28. august 

1981, der medføre stop for udlæg af nye sommerhusområder.   

  

Bygn. 4.: Carport ændret til selvstændig bolig på 93 m² samt opførelse af 

overdækket terrasse på 35 m² samt en mindre overdækning på 8 

m² i forbindelse med hoveddøren. 

Der er her ikke tale om en eksist. carport, men derimod nogle 

udhuse som er opført før 1979, formodentlig betydelig længere 

tilbage. Udhusene er på et tidspunkt i perioden 1983 -2008 blevet 

ombygget til en selvstændig bolig, uden byggetilladelse.  

Iht. planloven kan der på ejendomme beliggende i landzonen ikke 

etableres yderligere selvstændige boliger, med mindre etableringen 

sker i en overskydende driftsbygning eller der er tale om en 

 
 Åben sag 
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 Besl. komp: PMU 
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medhjælper- eller aftægtsbolig, på ejendomme med landbrugspligt. 

Det er planlovens bestemmelser på ansøgningstidspunktet (11. maj 

2010) der er gældende og ikke bestemmelserne for tidspunktet 

hvor boligen ulovligt blev etableret. 

  

Bygn. 5.: Carport på 40 m² opført 1983 jf. tilladelse jr. nr. 26.07.83.  

Der er meddelt tilladelse til carporten i 1983, men byggeriet er ikke 

udført i overensstemmelse med tilladelsen. Tilladelsen er meddelt 

til opførelse af carport på 36 m², men det konkrete byggeri er 

bestående af en carport/udhusbygning på 40 m².  

  

  

Bygn. 6.: Overdækning (brændeskur) på 12 m² opført 2009.  

Brændeskuret er opført uden anmeldelse/tilladelse.  

  

Bygn. 7.: Udhus på ca. 32 m² (målt ud fra luft foto) opført i perioden 1992 – 

1995. 

Udhuset er opført uden anmeldelse/tilladelse.  

  

Bygn. 8.: 2 stk. mindre udhuse på ca. 10 m² og 12 m² (vurderet ud fra 

luft foto)opført i perioden 1992 – 1999. 

Udhusene er opført uden anmeldelse/tilladelse. Ved sagens opstart 

i maj 2010 var bygningerne i en meget dårlig stand. De er    

efterfølgende blevet renoveret mens sagen behandles.  

  

Lokalplan: Ejendommen er omfattet af lokalplan FRE.18.05.01 

”Sommerhusområder ved Heden og Sulbæk” vedtaget den 1. marts 2010.  Den 

erstatter tidligere gældende lokalplan 4.04.2 som nogle af byggerierne er opført 

under. Knappenvej 56 er beliggende i lokalplanens delområde J.   

I lokalplanredegørelsen for område J, står bl.a. følgende:  

         Område J er landzoneområde. I området findes det frede areal omkring 

Sulbæk. En del af området dyrkes landbrugsmæssigt. I området kan der 

ikke udlægges nye sommerhusområder eller placeres nye fritidshuse, 

hytter eller lignende.  

         § 4.9: I delområde J må udstykninger kun foretages som led i landbrugets 

almindelige struk turudvik ling. Derudover må der ikke foretages matrikulære 

ændringer inden for området.  

  

Redegørelse: Ejendommen er overtaget af nuværende ejere i maj 2008. På nær 

bygn. 6 (brændeskur 12 m²) er alle byggerierne udført af tidligere ejer/ejere.  

  

Sommerhuset bygn. 2 har eget husnummer Knappenvej 54.  

  

Ejendommen er beliggende i landzone og der er ikke landbrugsdrift - eller pligt, på 

ejendommen. Den er p.t. bestående af 2 boliger og 2 sommerhuse, med et samlet 

boligareal på 422 m². Heraf er de 151 m² opført uden tilladelse. Endvidere er der 

opført 4 udhusbyggerier uden anmeldelse/tilladelse. 

  

Iht. planloven kræver det en landzonetilladelse når boligarealet overstiger 250 m². 

Praksis har været at meddele landzonetilladelse til byggerier med boligareal op til 

350 m², dog efter konkret vurdering og på baggrund af en positiv nabohøring.  
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Såfremt bygn. 3 (sommerhus) fjernes fra ejendommen, vil ejendommens samlede 

boligareal herefter blive på 364 m².  

  

Ejernes bemærkninger til sagen er vedlagt som bilag 3 sammen med andre 

relevante bilag. 

  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

En lovliggørelse af alle bebyggelserne med boligareal (2 enfamiliehuse og 2 

sommerhuse) vil medføre et samlet boligareal på 422 m². En lovliggørende 

landzonetilladelse med en overskridelse iht. den nutidige maksimale praksis på 350 

m², med yderligere 72 m², kan danne præcedens for fremtidige bebyggelser med 

boligarealer på over 400 m², for ejendomme beliggende i landzone.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 bygn. 2:    at bygningen kun godkendes som sommerhus  

 bygn. 3:    at sommerhuset fjernes fra ejendommen  

 bygn. 4:    at boligen og overdækningerne ved landzone- og byggetilladelse 
ændres og godkendes som boligareal (anneks) til enfamiliehuset   

 bygn. 5:    at fravigelserne godkendes uden lovliggørelsessag og reg. 
direkte i BBR-ejermeddelsen  

 bygn. 6:    at byggeriet lovliggøres ved tilladelse  

 bygn. 7:    at byggeriet lovliggøres ved tilladelse (lovliggørelsen kan være 
betinget af en positiv nabohøring)  

 bygn. 8:    at bygningerne fjernes, såfremt de er beliggende nærmere 
naboskel end 2,5 m 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bygningsoversigt Knappenvej 56 (dok.nr.138322/10) 

Billeder af bygningerne (dok.nr.138324/10) 

Ansøgers bemærkninger til lovliggørelse (dok.nr.138328/10) 

Kortbilag fra lokalplan (dok.nr.138332/10) 

Oversigtskort (dok.nr.138354/10) 
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15. Udstykning af ejendommen Sct. Laurentii vej 115 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektør fremsender på vegne af ejeren forslag til udstykning af ejendommen 

beliggende Sct. Laurentii Vej 115 matr. nr. 105 Skagen bygrunde, Skagen.  

  

Ejendommen søges opdelt i 2 ejendomme til helårsbeboelse med et matrikel areal 

på henholdsvis 404 m
2
 samt 431m

2
. I forbindelse med ansøgningen anmodes om, 

der på den ene ejendom tinglyses byggeretlig skel, idet en del af bebyggelsen er 

placeret nærmere end 2,5 meter fra det nye skel, som angivet på landinspektørens 

forslag til udstykning.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område omfattet af Lokalplan SKA.200.C2. 

Lokalplanens § 4.1, at der kun må udstykkes grunde med en minimums størrelse 

på 400 m?.  

  

Det ansøgte vil kræve at der meddeles dispensation for bebyggelse nærmere skel 

en d 2,5 meter jf. § 7.10, ved evt. tinglysning af byggeretligskel på den ene 

ejendom.  

  

Udvalget har tidligere fastsat, at boligbebyggelse indenfor lokalplanerne SKA. 244 

B C1 skal placeres min. 2,5 meter fra naboskel. 

 

Indstilling 

Teknik-  og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 der meddeles afslag på det ansøgte under henvisning til bestemmelserne i 
lokalplanens § 7.10 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Dispensationsansøgning og kort (dok.nr.141275/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4193 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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16. Ansøgning om udstykning, Oddevej 31, 9990 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Rådgiver har på vegne af ejerne ansøgt om udstykning af ejendommen Oddevej 

31, 9990 Skagen, Matr.nr. 276b, Skagen Bygrunde. Ved det ansøgte frastykkes 

ejendommen en parcel på ca. 500 m². Restej endommen vil herefter have en 

grundstørrelse på 848 m², heraf vej 28 m².  

  

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, hvor det ansøgte er beliggende. 

Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 

SKA.B.05.14. Efter rammebestemmelserne gælder bl.a. at grunde ikke må 

udstykkes mindre med en størrelse på under 700 m² ekskl. vejareal, at der skal 

udlægges opholdsarealer svarende til mindst 100 % af etagearealet, mindst 2 p-

pladser pr. bolig samt en maksimal bebyggelsesprocent på 30.  Efter 

Bygningsreglement 2008 kan kommunen ikke nægte at godkende grundstørrelser 

på over 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse. Kommunen kan desuden efter 

nærmere vurdering af den konkrete ansøgning godkende grundstørrelser på under 

700 m². 

  

Ansøgningen har været sendt i naboorientering, uden at dette har givet anledning 

til negative bemærkninger fra de omboende.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag til den ansøgte udstykning. Afslaget meddeles med 

hjemmel i planlovens § 12. Afslaget begrundes i, at det ansøgte er i strid 

med kommuneplanens bestemmelser om grundstørrelse, og at det er 

vurderet, at det ansøgte vil have en uønsket præcedensvirkning og vil 

resultere i en utilsigtet fortætning af området  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen anser det principielt for muligt at 

foretage udstykning under forudsætning af udarbejdelse af et revideret 

udstykningsforslag.  

 

Bilag 

Ansøgning om udstykning af Oddevej 31, 9990 Skagen (dok.nr.133727/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5184 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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17. Principiel ansøgning om udstykning af sommerhusgrunde, 

Storkevej 5, 9300 Lyngså 

 

Sagsfremstilling 

Landinspektørfirmaet Landinspektør Nord har på vegne af ejeren ansøgt om 

principgodkendelse af udstykningsplan for udstykning af 9 sommerhusgrunde fra 

matr.nr. 95a, Lyngså By, Albæk. Arealerne, der ønskes udstykket har hidtil været 

drevet landbrugsmæssigt, men ejeren finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at 

fortsætte med denne drift, når arealerne er omkranset af sommerhusejendomme. 

Ansøger henviser i ansøgningen til, at den tidligere ejer af ejendommen i 

2008/2009 henvendte sig til Frederikshavn Kommune for at få klarlagt, om der 

kunne ske udstykning fra ejendommen. Det er ansøgers opfattelse af kommunens 

svar, at selv om en del af ejendommen er beliggende i et område, der i følge 

byplanvedtægtens bestemmelser er kategoriseret som byggeuegnet, kunne der 

efter konkret vurdering alligevel meddeles tilladelse til udstykning af 

sommerhusgrunde fra denne del af ejendommen, såfremt der kunne etableres 

funktionsduelige og lovlige nedsivningsanlæg på arealerne.  

  

Forvaltningens vurdering:  

Ejendommen er en landbrugsejendom som i sin helhed er omfattet af 

Byplanvedtægt nr. 1 vedr. Kystområdet nord for Voerså. De arealer som ansøges 

udstykket er i byplanvedtægten udpeget som byggeuegnede. Det er i 

byplanvedtægtens bestemmelser angivet, at grunde i området skal udstykkes med 

en størrelse på mindst 2.400 m² og at mindst 1.200 m² af parcelarealet skal være 

beliggende udenfor de byggeuegnede områder.  

  

En del af ejendommens areal er beliggende i et område, der i byplanvedtægten er 

udpeget som byggeegnet og dermed umiddelbart kan udstykkes. På tidspunktet for 

kommunens afgivelse af den i ansøgningen nævnte udtalelse, var en del af disse 

arealer endnu ikke udstykkede. Det er forvaltningens opfattelse, at der ved den 

tidligere afgivne udtalelse fra kommunen ikke er foretaget en konkret stillingtagen 

til, om der fra den konkrete ejendom kunne foretages udstykning af 

de byggeuegnede arealer, men at kommunens udtalelse alene er en angivelse af, 

at der i enkeltstående tilfælde har været meddelt dispensation til udstykning af 

parceller på de byggeuegnede arealer. Idet en del af den konkrete ejendoms 

arealer ikke er udpeget som byggeuegnede og på tidspunktet for afgivelsen af 

kommunens udtalelse ikke var udstykkede/bebyggede, mener forvaltningen ikke i 

den udtalelse, der henvises til, at have konkret vurderet eller givet udtryk for, at de 

nu ansøgte arealer kunne udstykkes. 

  

De ansøgte arealer er i den vejledende registrering af beskyttede naturtyper efter 

Naturbeskyttelseslovens § 3 registreret som fersk eng. Da arealerne var beliggende 

i sommerhusområde før 1/7-1992 gælder beskyttelsesordningen imidlertid kun for 

tilstandsændringer til landbrugsformål.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8142 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. november 2010 Side 38 af 73 

 

De ansøgte arealer ligger i terrænmæssigt i kote 3-3,75. Arealerne er dermed ikke 

beliggende lavere end mange af de omkringliggende, allerede udstykkede 

ejendomme.  

  

Kommunen skal med sin planlægning og administration søge at undgå ny 

bebyggelse på arealer som i fremtiden kan risikere at blive påvirket at 

vandstandshævningen i havene. For Frederikshavn-området (herunder Lyngså) er 

niveauet for den såkaldte 50-årshændelse (ekstrem vandstand, der optræder en 

gang pr. 50 år) på 1,45 m (DVR 90). Hermed vurderes der ikke at være risiko for, at 

arealerne i området vil være for lavtliggende til i fremtiden ikke at kunne være 

omfattet af stormflodsordningen, der dækker skader som følge af ekstremt 

højvande.  

  

Uanset det ovenstående er det dog samtidig vigtigt, at det sikres, at der kan 

tilvejebringes en tilfredsstillende bortskaffelse af overfladevandet fra området. På 

grund af høj grundvandsstand i området Det skal desuden sikres, at der kan ske en 

miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af spildevandet fra området. Det skal i denne 

forbindelse sikres, at jordbundsforholdene er egnet t il nedsivning og der skal 

tilvejebringes kendskab til højeste grundvandsstand på arealerne, så der kan stilles 

de rette krav til spildevandsbortskaffelsen, herunder kravene til indretning/placering 

af evt. sandmiler i området.  

 

Juridiske konsekvenser 

Såfremt kommunen ønsker at imødekomme ønsket om at foretage udstykning af 

de ansøgte parceller, vil dette kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, da det 

ansøgte er i strid med den gældende byplanvedtægt og vurderes at være så 

omfattende, at en dispensation vil være i strid med planens principper. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         det meddeles ansøger, at den ansøgte udstykning kræver udarbejdelse af 

ny lokalplan for arealerne 

  

          kommunen er positiv overfor en muliggørelse af det ansøgte, såfremt 

ansøger på tilstrækkelig vis kan sandsynliggøre, at bortskaffelsen af 

spildevand og overfladevand kan ske på en lovlig og miljømæssig forsvarlig 

måde og uden det medfører gener for den øvrige del af 

sommerhusområdet  

  

         når det ovenstående er klarlagt, kan der udarbejdes lokalplanforslag. 

Planforslaget udarbejdes på ansøgers foranledning. Planen skal bl.a. 

opstille krav til, hvordan spildevandsbortskaffelsesanlæg skal indrettes og 

placeres og hvilke tiltag, der skal gøres for at sikre en tilfredsstillende 

bortskaffelse af overfladevandet fra området  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om udstykning af sommerhusgrunde (dok.nr.138421/10) 
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18. Dispensationsansøgning vedrørende opholdsarealer på 

ejendommen Trondsvej 9, 9990 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 27. april 2010 har vi fra rådgiver modtaget en ansøgning om tilladelse til 

ombygning af eksisterende værksted, erhvervsareal til bolig og udhus samt 

ombygge eksisterende garage til anneks og udhus på ejendommen matr. nr. 176a, 

Skagen Bygrunde, beliggende Trondsvej 9, Skagen. Der søges samtidig 

dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C3 for opholds - og 

parkeringsarealer. Ejendommen er i lokalplanen optaget som bevaringsværdi g og i 

henhold til Kulturarvsstyrelsen har den en bevaringsværdi 4.  

  

Ejendommen har et grundareal på 308 m² og et bebygget areal på 126 m². Der er i 

dag registreret 108 m² bolig og 73 m² erhverv.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C3, som er 

vedtaget den 17. december 2008.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Da ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C3, afviger 

projektet på følgende punkter:  

  

Jf. § 4.1 må udstykninger kun finde sted med en minimum grundstørrelse på 600 

m². Grunden har et areal på 308 m².  

  

Jf. § 5.2 skal parkering etableres på egen grund. Der skal etableres mindst 2 p-

pladser pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal. 4 p-pladser fylder 

min. 46 m².  

  

Jf. § 7.1 Bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 35 % og det 

bebyggede areal må ikke overstige 20 %. Bebyggelsesprocenten er i dag 59 % og 

det bebyggede areal er 41 %. 

  

Jf. § 7.7 skal der etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af 

erhvervsarealet og mindst 100 % af boligarealet. Der skal til det ansøgte være et 

opholdsareal på min. 181 m² plus et parkeringsareal på min. 46 m², hertil kommer 

areal for til og frakørsel til parkering.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at projektets afvigelser fra bestemmelserne i 

lokalplanen er så væsentlige, at der bør meddeles et afslag, idet man risikerer at få 

en yderligere fortætning med yderligere parkering i området, da der ikke 

umiddelbart er plads til 4 p-pladser på grunden.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4154 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag til det ansøgte på baggrund af det lille grundareal og 

manglende opholdsarealer 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgningsmateriale (dok.nr.129426/10) 
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19. Etablering af altan, Gustav Wieds Vej 6, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om dispensation til opsætning af 8 m
2
 balkon  på eksisterende 

enfamilieshus på ejendommen Gustav Wieds Vej 6, 9900 Frederikshavn.  

  

Ejendommen er beliggende i et område, som er omfattet af Byplanvedtægt nr. 49, 

tinglyst 10.08.1970. Området består i dag hovedsagelig af et-plans parcelhuse og 

et mindre antal beboelseshuse i 1½ plan (gl. fiskerhuse mv.), fra før 

byplanvedtægtens ikrafttræden.  

  

Det fremgår bl.a. af bestemmelserne i byplanvedtægtens § 4 stk . 2, at ingen 

beboelsesbygning må opføres i mere end én etage.  

  

Eksisterende 1½ plans parcelhus er opført i 1964, og er således lovlig opført før 

Byplanvedtægtens ikrafttræden.  

  

Ansøger ønsker altanen opført i 1. sals højde, i forbindelse med eksisterende 

soverum . Altanen placeres ca. 10,50 m fra naboskel mod øst, og som ansøger 

angiver, som en naturlig fortsættelse af eksisterende tagetage.  Gavlen fremtræder 

i dag med et vinduesbånd ført tværs over hele gavlen.  

  

Forvaltningen har, jf. planlovens § 19, foretaget partshøring hos tilstødende og 

berørte naboejendomme.  

  

Dette gav anledning til indsigelser fra 2 naboejendomme mod øst. Indsigelserne 

var specielt rettet mod forventede indbliksgener fra altanen. I øvrigt med henvisning 

til Bygningsreglement 2008/2010 kap. 2.3 stk . 2.2, hvorefter det bl.a. fremgår at 

vinduer, altaner og lignende ikke må give væsentlige indbliksgener i forhold til 

bebyggelse på nabogrunden.  

  

Det kan oplyses, at der i tilsvarende projekter, indenfor byplanområdet, tidligere 

administrativt, er meddelt dispensation til bl.a. etablering af balkon/altaner på andre 

eksisterende lovlige 1½-plans beboelsesbygninger. Partshøring, hos de berørte 

naboejendomme, gav ved disse lejligheder ikke anledning til indsigelser.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der meddeles den påkrævede 

dispensation, med baggrund i, at  

  

 det vurderes at indbliksgenerne ikke forværres og ændrer sig 
nævneværdig, i forhold til nuværende lovlige forhold  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10126 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: alja 

 Besl. komp: PMU 
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 der tidligere i planområdet er meddelt dispensation til etablering af mindre 
balkoner/altaner på eksisterende lovlige 1½ plans huse  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort - partshørte (dok.nr.137598/10) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.137599/10) 

Indsigelser fra Gustav Wieds Vej 4 (dok.nr.137600/10) 

Indsigelser fra Holger Drachmanns Vej 2 B (dok.nr.137601/10) 

Ansøgers kommentarer til indsigelser (dok.nr.137602/10) 
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20. Etablering af shelterplads mv. Milrimvej 101, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Jerup Borgerforening har ansøgt om tilladelse til at etablere shelter, toilet samt 

badstue ved den internationale vandrerute Nordsøstien på den privatejede 

ejendom beliggende Milrimvej 101, 9981 Jerup. Desuden skal der etableres en 

hestefold i området, idet der på stedet også er umiddelbar forbindelse til den 

regionale riderute.  

  

Ansøgningen begrundes med, at der er stort behov for på dette sted, at kunne 

tilbyde helt primitive faciliteter for de gående på nordsøstien samt for brugerne af 

rideruten. Der ses lignende primitive rasteanlæg andre steder på Nordsøstien. 

  

Det ansøgte har været i nabohøring og der er indkommet bemærkninger fra flere 

naboer. Nabobemærkninger fremgår i bilagt indsigelsesnotat.  
 

Juridiske konsekvenser 

Området er beliggende i landzone og det ansøgte kræver en landzonet illadelse iht. 

planlovens § 35, stk. 1, idet der et tale om opførelse af faste konstruktioner som 

ikke umiddelbart har tilknytning til anden bebyggelse.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Forvaltningen vurderer at det ansøgte ikke strider mod de hovedhensyn som 

planloven skal varetage for det åbne land,  idet bygningsanlæggene i udformning 

og materialevalg er søgt tilpasset og underlagt de omgivende landskabs - og 

naturværdier. Samtidig tilgodeser anlæggene et behov for primitive rastefaciliteter 

på et sted, hvor der er relativt langt til nærmeste lignende faciliteter og hvor der 

færdes mange mennesker på deres tur på den internationale vandrerute,  

Nordsøstien.  

  

Forvaltningen har vurderet, at  det  ansøgte ikke vil påvirke det Natura2000 område 

som anlæggene er beliggende i, ligesom anlæggene er placeret således, at de ikke 

berører den beskyttede natur iht. naturbeskyttelseslovens §3.  

  

Endelig har Forvaltningen vurderet de indkomne nabobemærkninger som har 

medvirket til at anbefale  vilkår om drift og vedligeholdelse i en evt.  

landzonetilladelse.    

  
 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte under vilkår af, at der 

indgås bindende aftaler om drift, vedligeholdelse/rydeligholdelse af pladsen 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/62 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Oversigtskort  (dok.nr.140581/10) 

Ansøgningsmateriale (dok.nr.140343/10) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.137981/10) 
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21. Landzonetilladelse til opførelse af stuehus, Flade Rævdalvej 

36, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om tilladelse til udskiftning af stuehuset på ejendommen Flade 

Rævdalvej 36, 9900 Frederikshavn. Ved det ansøgte nedrives det eksisterende 

stuehus og en udhusbygning nedrives. Beboelsesarealet for det nye hus bliver på 

282 m². Bygningen indrettes desuden med en kælder på 44 m² og en garage på 

77m².  

  

Det ansøgte kræver landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien. Sagen 

forelægges udvalget på grund af det ansøgtes beliggenhed på en markant 

placering i et beskyttet landskab.  

  

Det ansøgte er beliggende i et område, der i kommuneplan 2009-2020 er 

registreret som  

 Naturområde  

 Særligt værdifuldt landskab  

 Værdifuldt kulturmiljø (Bangsbo ådal)  

 Økologisk forbindelse  
 Kystnærhedszone, område A  

På grund af ejendommens beliggenhed i særligt værdifuldt landskab, 

kystnærhedszonens områdekategori A og værdifuldt kulturmiljø skal kommunen 

ved behandlingen af sagen være særlig opmærksom på byggeriets påvirkning af 

og indpasning i landskabet. Ansøger har ved udformningen af byggeriet tilstræbt at 

det ikke skal virke dominerende, men optræde diskret i landskabet. På grund af 

placeringen har ansøger desuden udarbejdet visualisering, der viser byggeriets 

udseende set fra Understedvej. 

  

Der er foretaget naboorientering af de omkringliggende ejendomme, uden at dette 

har givet anledning til bemærkninger. 

  

Forvaltningen vurderer, at der ved det ansøgte opnås en acceptabel landskabs-

/helhedsvirkning som er tilpasset beliggenheden i et følsomt landskab.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6403 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Ansøgning (dok.nr.135529/10) 
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22. Betalingsvedtægt for Frederikshavn Vand A/S januar 2011 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet det vedlagte forslag til revision af 

betalingsvedtægten. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til lov om 

betalingsregler for spildevandsforsynings selskaber mv. jf. lovbekendtgørelse 633 af 

7. juni 2010.  

  

I forhold til den gældende betalingsvedtægt fra januar 2010 er der foretaget 

ændringer vedr. følgende punkter:  

  

1.       Selskabsnavn: 

Selskabsnavnet er ændret fra Frederikshavn Vand A/S til Frederikshavn 

Spildevand A/S, hvilket er en følge af selskabsopsplitningen 

  

2.       Tidligere kendelser om kloakbidrag: 

Afsnit 3.1.4 er ændret i henhold til lovgivningens tekst.  Slettet tekst: ”Tidligere 

kendelsers bestemmelser vedrørende pålignede bidrag og afgifter bort falder pr. 1. 

januar 2010”. Ny tekst: ”Alle tidligere trufne afgørelser eller vedtægter om betaling 

bort falder med vedtagelsen af denne vedtægt. Afgørelser og vedtægter med 

hensyn til afvikling af pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag, bevarer dog 

deres gyldighed. ” 

  

3.       Vandafledningsbidrag, fast bidrag:  

I afsnit 3.2.1 er det præciseret, at det faste vandafledningsbidrag opkræves fra det 

år, hvor fysisk tilslutning foreligger.  

  

4.       Filterskyllevand: 

I afsnit 3.2.3 er filterskyllevand slettet af teksten, da der fremover opkræves fuldt 

vandafledningsbidrag for filterskyllevand.  

  

5.       Overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg:  

I afsnit 3.4.1 er reglerne præciseret for hhv. spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet 

det offentlige spildevandsanlæg og spildevandsanlæg, der på 

overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg.  

  

Bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S behandler betalingsvedtægten på 

mødet den 23. november 2010. Bestyrelsens beslutning vil blive fremlagt på Plan- 

og Miljøudvalgets møde den 30. november 2010.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, 

spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune, januar 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/13672 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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godkendes 

  

         Betalingsvedtægten videresendes til byrådets godkendelse  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, Januar 2011 (dok.nr.137269/10) 
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23. Budget 2011 for Modtagestation Vendsyssel I/S 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S fremsender budget 2011 til 

godkendelse med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse i 

interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.  

  

Modtagestation Vendsyssel fremsender forslag til drifts - og anlægsbudget for 2011 

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i Modtagestationen den 8. april 

2010. 

  

Modtagestationen har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og 

retningslinjer som for budget 2010. I henhold til Modtagestationens anlægsplan er 

der i 2011 afsat 2 mio. til ændring og udvidelse af sorteringsbygning.  

  

Kommunernes grundbetaling til Modtagestationen er uændret i forhold til 2009 og 

2010, og svarer dermed til 162, 82 kr. pr. momsregistreret virksomhed og 4,30 kr. 

indbygger. 

  

Behandlingstaksterne for det farlige affald er reguleret i forhold til 

afgiftsomlægningen af forbrænding af affald, hvilket i praksis betyder en 

prisstigning på gennemsnitlig 5 %. Modtagestationens takster for 

indsamlingsordningerne klinisk risikoaffald er uændrede i forhold til 2010.  

  

Kommunens grundbetaling til Modtagestationen på 530.000 kr. skal opkræves som 

gebyr hos virksomhederne i kommunen og er indarbejdet i Plan- og Miljøudvalgets 

det erhvervsaffaldsgebyret for 2011.  

  

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det 

farlige affald indsamlet fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i 

betalingen til AVØ på genbrugspladsområdet. 

  

Gebyrprincipper  

I 2011 træder gebyrreglerne i den nye affaldsbekendtgørelse endeligt i kraft. 

Kommunens skal i den forbindelse fastsætte og opkræve et gebyr for de 

virksomheder der er omfattet af modtagestationens indsamlingsordninger for 

forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald. I den gældende bekendtgørelse 

skal gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, men Miljøstyrelsen har udmeldt, 

at bestemmelsen om gennemsnitsgebyr ændres. I udkast til ny 

affaldsbekendtgørelse lægges der op til at gebyret skal differentieres efter kriterier, 

der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.  

  

Vedtages den foreslåede ændring vil der blive behov for at foretage en ny 

vurdering af de allerede vedtagne erhvervsaffaldsgebyrer for 2011.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4126 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Restriktioner for kommunal indsamling af farligt affald  

Med den nye affaldsbekendtgørelse må kommunerne ikke længere etablere 

ordninger, der omfatter kildesorteret genanvendeligt farlige affald.   

  

Samtidig fastsætter affaldsbekendtgørelsens § 42, at kommunerne skal fritage 

virksomheder fra Modtagestationens ordninger, såfremt virksomheden kan 

godtgøre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet.  

  

Disse forhold kan betyde, at det fremtidige affaldsgrundlag for modtagestationens 

ordninger kan blive mindre.  

  

Budgettets anlægsplan indeholder forslag til ændringer og forbedringer på samlet 

10 mio. kr. frem til 2015.  

  

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der inden frigivelse af anlægsmidler, 

foretages en nærmere drøftelse af modtagestationens fremtid og herunder 

det fremtidige investeringsbehov.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at selskabets budget 2011 tages til 

efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om 

godkendelse, med følgende forbehold, at  

  

         modtagestationen fremsender oplæg til fastsættelse af det fremtidige 

gebyr ud fra de kommende ændrede gebyrregler  

  

 anlægsmidler først frigives, når et fremtidigt anlægsbehov er godkendt af 

interessentkommunerne  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til MV-budget 2011 med tilhørende overdragelsesaftale (dok.nr.46298/10) 
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24. Miljøberedskabsplan for Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udarbejdet en Miljøberedskabsplan gældende for hele 

kommunen.  

  

Miljøberedskabsplanen er hjemlet i den gældende beredskabslovs § 25, stk. 1, som 

siger at "kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens 

redningsberedskab og civile beredskab", og i henhold til den givende vejledning af 

01/06 2002 om planlægning af kommunernes beredskab.  

  

Miljøberedskabsplanen supplerer de allerede eksisterende planer for 

strandrensning og kloakker, og er en fælles plan for Politiet, samt Frederikshavn 

Kommunes Redningsberedskab og Miljøvagter.  

  

Miljøberedskabsplanen skal via action cards og kortfattede instrukser give et hurtigt 

overblik over hvordan et givet miljøuheld skal håndteres. En række 

alarmeringslister i bagest i Miljøberedskabsplanen skal sikre et hurtigt overblik over 

hvor praktisk og faglig bistand kan rekvireres.  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget vedtager den forelagte Miljøberedskabssplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Miljøberedskabsplanen for vandløb, søer, grundvand og landbrugsjord (dok.nr.139167/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1052 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: icbp 

 Besl. komp: PMU 
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25. Godkendelse af ny efterbehandlingsplan for del af Engbæk 

Grusgrav 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning vedr. godkendelse af ny 

grave- og efterbehandlingsplan for råstofgrav beliggende Stidsholtvej 24, 9300 

Sæby. Ændringerne af nuværende grave- og efterbehandlingsplan består af: 

  

         Placering af depot for overjord og muld udenfor grænsen for 

efterbehandling (jf. kortbilag) 

         Udvidelse af gravearealet med ca. 1300 m
2
 (jf. kortbilag). 

  

Redegørelse: 

Ifølge gravetilladelsen for området skal overjord og mulddepoter placeres indenfor 

grænsen for efterbehandling. Samtidig må der ikke rømmes muld og overjord af 

eller graves tættere end 75 meter på anlæg til forsyning af drikkevand.  

  

Kommunen modtog i marts 2010 en klage fra en nabo til grusgraven. Klagen 

drejede sig om mulddepoterne som var placeret umiddelbart op ad et læhegn der 

danner skel til naboens ejendom. Samtidig var der rømmet muld og overjord af 

indenfor 75 meter af naboens drikkevandsboring.  

  

Overjord og muld er efter kommunens anmodning nu lagt tilbage, således  at 

sikkerhedszonen til drikkevandsboringerne er sikret. Samtidig er mulddepotet langs 

den sydlige del af naboens ejendom flyttet længere væk fra skellet.  

  

Indvinder ønsker at få tilladelse til at beholde placeringen af mulddepoterne uden 

for grænsen for efterbehandlingen.  Indvinders begrundelsen for placeringen af 

depoterne er, at sandet i området har så god en kvalitet, at der graves helt til 

efterbehandlingsgrænsen for at udnytte resurserne. Skrænten vil i stedet for 

neddozning af materiale, blive retableret med bagharp samt underliggende 

materiale der dozes op. Der er således ikke plads til at placere depoterne som 

beskrevet i tilladelsen.   

  

Ansøgningen vedrørende mulddepoternes placering har været sendt til nabohøring 

og indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.  

  

Forvaltningens bemærkninger: 

Mulddepoterne er placeret således, at de vanskeligt ses fra naboens stuehus da 

der ligger en staldbygning samt en tæt nåletræsbeplantning mellem. Det vurderes 

derimod at depoterne udgør en solid støjvold mod larm fra sandindvindingen.  

  

Flyttes depoterne til kanten af grusgraven, vil det ikke medføre et øget udsyn fra 

naboens ejendom da det vil dreje sig om en afstand på mindre end 50 meter. Der 

imod vil depoterne komme til at ligge i vejen for arbejdet i grusgraven.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15637 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sili 

 Besl. komp: PMU 
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Indvinder ønsker samtidig at udvide gravearealet med ca. 1300 m
2
. Da 

ejendommen Østkystvej 57 har fået indlagt kommunalt vand, skal der ikke længere 

opretholdes en sikkerhedszone på 75 meter til beskyttelse af drikkevandsboring. 

Det er derfor muligt at udnytte denne sidste del af arealet. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 en ny grave- og efterbehandlingsplan med nuværende placering af muld - 
og overjordsdepoter godkendes  

 den mindre udvidelse af gravearealet godk endes  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Kortbilag (dok.nr.130224/10) 

Fotodokumentation (dok.nr.130225/10) 

Brev vedrørende indsigelser (dok.nr.101613/10) 

Bemærkninger til dispensationsansøgning (dok.nr.103048/10) 
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26. Oprettelse af Brugerråd for Grenen 

 

Sagsfremstilling 

Det Grønne råd besluttede på møde d. 6. september 2010 at opfordre Plan og 

Miljøudvalget til at nedsætte et brugerråd for Skagen Gren.  

  

Baggrunden er at Grenen er et område med mange – og ofte modstridende – 

interesser og aktiviteter. Hvert år besøges Grenen således af over en million 

gæster og samtidig er Grenen et enestående naturbeskyttet område med et berømt  

fugletræk og sjældne arter og naturtyper.  

  

Indenfor området, foregår planlægning og en række aktiviteter hvor det vil være 

ønskeligt at der sker en koordinering. Det drejer sig bl.a. om Vand og Naturplaner, 

naturpleje, sandfodring, fugletræk, Sandormens kørsel, ønsker om at afholde løb, 

vandsportskonkurrencer og meget andet. En række af forholdene reguleres af 

fredningskendelsen, hvor fredningsnævnet er myndighed, men herudover kunne 

der være behov for at de forskellige interesser mødes og aftaler fælles  ønsker og 

mål for beskyttelsen og benyttelsen af området. 

  

Forvaltningen foreslår at rådet nedsættes med medlemmer fra:  

 Friluftsrådet  

 Danmark Naturfredningsforeningen  

 Repræsentant for private grundejere  

 Skov- og Naturstyrelsen  

 Radarstationen, Radarhoved Skagen  

 Museet/restauranten  

 Sandormen  

 Park og Vej  

 Myndighedsafdelingen  

 Dansk entomologisk forening  

 Dansk Botanisk Forening  
 Jægere  

  

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes et udkast til kommissorium, hvoraf det bl.a. 

fremgår, at 

  

 Myndighedsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen.  

 formanden for rådet udpeges af Plan og Miljøudvalget  

 rådet mødes 2 gange om året  

 rådet kaldes: Brugerråd for Grenen.  

 rådets kompetence udelukkende er rådgivende og koordinerende og  

 den geografiske afgræsning af rådets aktiviteter er afgrænsningen af 
Fredningen af Skagens Gren med omliggende vande.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11694 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknik og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 Plan- og Miljøudvalget beslutter at der nedsættes et Brugerråd for Grenen  

  

 Plan- og Miljøudvalget udpeger en politiker til rådet 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes og Pia Karlsen udpeges. 
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27. Udvidelse af Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2010, at forvaltningen 

skulle afklare de juridiske og planmæssige muligheder for realisering af en 

havneudvidelse. Der havde forinden været afholdt en for-offentlighedsfase, hvor tre 

alternativer for en havneudvidelse var skitseret i et debatoplæg, hhv. 

”Nordløsningen”, Havneøen” og ”Havneholmen”. Debatoplægget indeholdt desuden 

en skitse af hvorledes en havneplads på værftsarealet kunne udformes.  

  

Forvaltningen har den 9. oktober 2010 modtaget en henvendelse til sagen fra 

Sæby Havns Beboerforening, jf. bilag 1. Foreningen ønsker bl.a. en afklaring af 

forholdende omkring værftsgrunden, som i dag er udlejet. Arealet omkring værftet 

er omfattet af lokalplan nr. 4.76.0, som fastlægger arealets anvendelse til 

havneformål. Der må inden for området kun indrettes eller opføres bygninger til 

havneformål, herunder værftsformål. Anvendelsen skal have en naturlig tilknytning 

til havnen. Der kan dermed ikke uden fornyet planlægning etableres bygninger mv. 

på arealet, som ikke knytter sig til havnen. 

  

Forvaltningen har afholdt et indledende møde med Miljøcenter Århus, hvor det tre 

alternativer for en havneudvidelse bl.a. blev gennemgået. Miljøcenteret ser generelt 

positivt på projektet om omdannelse af Sæby Havn, og ønsker at indgå i fortsat 

dialog om projektets udformning. Miljøcenteret påpegede dog bl.a., at 

bestemmelserne vedr. kystnærhedszonen gør det vanskeligt at etablere nyt land i 

søterritoriet, som er en forudsætning for etablering af "Havneholmen".  

  

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at 

styregruppen/projektorganisationen for projekt ”Udvidelse af Sæby Havn” 

genetableres, og der arbejdes videre ud fra Miljøcenterets tilkendegivelser.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 styregruppen for projektet genoptager arbejdet med projektet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Brev fra Sæby Havns beboerforening til Plan- og Miljøudvalget (dok.nr.120960/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3129 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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28. Forslag til Lokalplan SKA.B.05.01.01 - boligområde 

Guldmajsvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Repræsentant for ejeren af ejendommen Guldmajsvej 8, Skagen,  ansøgte i 2005 

daværende Skagen Kommune om at der blev igangsat planlægning som 

muliggjorde, at denne ejendom sammen med et tilstødende landzoneområde 

kunne inddrages i byzone med henblik på efterfølgende udstykning af to 

parcelhusgrunde fra ovennævnte ejendom.  

  

Ejendommen er beliggende i den vestlige del af et smalt landzoneområde mellem 

Poul Eeg Camping og kommunevejen Guldmajsvej. Det samlede område er på 

knap 14.000 m
2
 og udlagt til åben-lav helårsbeboelse i kommuneplanrammerne. 

Omkring halvdelen af arealet er i kommunalt eje.   

  

Skagen Kommune besluttede på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 

2005, at området ved udarbejdelse af ny lokalplan skulle overføres fra landzone til 

byzone i et område til åben-lav helårsbeboelse. Forvaltningen har nu udarbejdet 

forslag til lokalplan med mulighed for udstykning af i alt 5 parcelhusgrunde med 

grundstørrelser fra ca. 750 til ca. 1.000 m
2
, heraf 3 kommunale grunde, dog 

afhængigt af forudgående enighed om og gennemførelse af mageskifte. Ejeren af 

ejendommen Guldmajsvej 8 er positivt indstillet overfor mageskiftet. Samtidig 

saneres områdets vejadgange, således at fremtidige vejadgange orienteres mod 

Guldmajsvejs øst-vestlige del. 

  

I området findes i dag 3 fritliggende enfamiliehuse i privat eje. De resterende 

ubebyggede arealer med skovagtig beplantning tilhører Frederikshavn Kommune.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Lokalplanlægning for et område til åben-lav helårsbeboelse vil efter mageskifte 

kunne medføre en indtægt ved salg af 3 kommunale parcelhusgrunde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at  forslag til 

Lokalplan SKA.B.05.10.01 fremlægges i offentlig høring  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.10.01 boligområde Guldmajsvej, Skagen (dok.nr.139648/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4386 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: olf i 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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29. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.05.06.01, 

Boligbebyggelse Nedre Mosevej 101, Skagen og 

Kommuneplantillæg nr. 09.07 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.06.01 Boligbebyggelse Nedre Mosevej 101, Skagen 

og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.07 har været fremlagt i offentlig høring i 

perioden fra den 8. september til den 3. november 2010. Der er ikke 

indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene i 

offentlighedsperioden. 

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og vest op til et landzoneareal med spredt 

bebyggelse, herunder minkfarmhaller. Mod øst ligger Brovandeskolen og mod syd 

et udbygget boligområde med tæt-lav helårsbebyggelse. Lokalplanen giver 

mulighed for opførelse af åben lav eller tæt lav bebyggelse i op til 7 meters højde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.B.05.06.01 og kommuneplantillæg nr. 09.07 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til de tidligere offentliggjorte forslag  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplan SKA.05.06.01 Boligbebyggelse Nedre Mosevej 101, Skagen (dok.nr.140361/10) 

Kommuneplantillæg nr. 09.07 (dok.nr.140356/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3969 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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30. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.03.07.01 - 

Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SKA.B.03.07.01 - Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen og 

forslag til kommuneplantillæg nr.09.15 har været fremlagt i offentlig høring i 

perioden fra den 8. september til den 3. november 2010. Der er ikke indkommet 

indsigelser eller bemærkninger til planforslagene i offentlighedsperioden.  

  

Lokalplanområdet ligger midt i et område, der er omgivet af bebyggelse t il alle 

sider, herunder varmecentral, svømmehal, daginstitution og etageboliger. 

Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger et vandværk, der ikke længere er i 

anvendelse. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tæt lav bebyggelse i op til 

8,5 meters højde, dog må centerbygning opføres i op til 9,0 meters højde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.03.07.01 og kommuneplantillæg nr. 09.15  vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til de tidligere offentliggjorte forslag  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Lokalplan nr. SKA.B.03.07.01 - Bofællesskab ved Kirkevej, Skagen (dok.nr.141427/10) 

Kommuneplantillæg nr. 09.15 (dok.nr.141429/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4754 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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31. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.10.26.01 Haveparken 

Kæret og kommunplantillæg nr. 09.14 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.O.10.26.01 Haveparken Kæret og kommuneplantillæg nr. 

09.14 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september til den 3. 

november 2010. Der er indkommet tre bemærkninger til lokalplanforslaget i 

offentlighedsperioden. 

  

Lokalplanområdet er et fuldt udbygget kolonihaveområde beliggende i 

Frederikshavns nordlige udkant umiddelbart øst for Kærbækvej og syd for 

Lerbækken. Lokalplanen giver mulighed for en forøgelse af bebyggelsesprocenten 

fra 10 til 15 % og en forøgelse af det maksimalt bebyggede areal på hvert havelod 

fra 40 til 60 m
2
. 

  

Indsigelserne giver kun anledning til en præcisering af laveste sokkkelkote for 

nybyggeri af hensyn til muligheden for erstatning ved oversvømmelse.  

  

Miljøcenter Århus har tilkendegivet, at de er sindet at ophæve åbeskyttelseslinjen 

på det ønskede areal i forbindelse med den endelige vedtagelse.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

FRE.O.10.26.01 og kommuneplantillæg nr. 09/14 vedtages endeligt med 

den beskrevne ændring i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Indstillingen tiltrædes.  

 

Bilag 

Kommuneplantillæg nr. 09.14 (dok.nr.140283/10) 

Lokalplan FRE.O.10.26.01 Haveparken Kæret (dok.nr.140278/10) 

Indsigelsesnotat - Haveparken Kæret (dok.nr.137158/10) 

Beslutning fra byrådets møde den 25. august 2010 (dok.nr.140803/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6977 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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32. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.10.06.01 Gl. 

Skagensvej, Frederikshavn og Kommuneplantillæg 09.19  

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag FRE.B.10.06.01. og Kommuneplantillæg 09.19 har været udsendt 

i offentlig debat i perioden fra den 25. september til den 20. november 2010, hvilket 

har givet anledning til én indsigelse, som det fremgår af indsigelsesnotat af 

november 2010.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og syd op til eksisterende boligbebyggelse, 

mod vest grænser lokalplanområdet op til Buhlsvej og mod øst Gl. Skagensvej. 

Vejadgang til området sker fra disse to veje.  

  

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt  114 boliger enten som 1 til 2 

etages bebyggelse eller for et mindre del som etageboliger i op til 5 etager. 

Lokalplanen indebærer, at den bevaringsværdige bygning, Buhlsvej 10, det 

tidligere kontumatshus, nedrives. 

  

Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og miljudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte 
forslag 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde 

muligheden for 5 etager.  

 

Bilag 

Indsigelsesnotat (dok.nr.141119/10) 

Lokalplan FRE.B.10.06.01 Gl. Skagensvej, Frederikshavn (dok.nr.141115/10) 

Kommuneplantillæg 09.19. (dok.nr.141111/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8223 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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33. Orienteringssag - AVØ´s handleplan for tømning af 

renovation i vintervejr – 2010-2011 

 

Sagsfremstilling 

Vinteren 2009 – 2010 rummede usædvanligt meget snevejr, og Frederikshavn 

Kommune var snedækket fra midten af december til april måned. Det gav en række 

problemer for regelmæssig affaldsindsamling.  

  

AVØ har på den baggrund lavet en handleplan for tømning af renovation i 

vintervejr.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

         sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

AVØ´s handleplan for vinterrenovation (dok.nr.133119/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11525 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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34. Orienteringssag - Udarbejdelse af plejeplan, Skagen Gren 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er tilsynsmyndighed på fredede arealer og ansvarlig for at 

fredningsbestemmelserne gældende for de enkelte fredede områder overholdes. 

Herunder ligger ansvaret for gennemførsel af pleje på kommunale og private 

arealer. 

  

Frederikshavn Kommune igangsætter derfor arbejdet med udarbejdelse af 

en plejeplan for 87,5 ha privat- og kommunalt ejet areal indenfor fredningen af 

Skagens Gren.  

  

Arealet er udvalgt efter følgende kriterier: 

         Behov for pleje af de tilstedeværende naturtyper  

         Specifikt krav om fjernelse af konkrete nålet ræsbevoksninger defineret 

i fredningsbestemmelsen   

         Rekreativt værdifuldt areal hvor Nordsøstien har en del af sit  forløb  

         Sammenhæng med det kommunalt ejede areal matrikel 14u, Skagen 

Markjorde, Skagen hvor der foreligger en plejeplan og plejen igangsættes 

ultimo november 2010  

         Arealet er omfattet af habitatudpegningen Skagen Gren med omliggende 

vande hvor kommunen er forpligtiget til at udarbejde en kommunal 

handleplan  

En plejeplan indeholder en beskrivelse af den naturtilstand, der ønskes opretholdt 

eller genskabt og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse af 

fredningens formål.  

  

I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen indbydes de 54 berørte lodsejere til 

lodsejermøde. Her informerer forvaltningen om fredningens indhold, forpligtigelsen 

til at pleje arealerne og de forventede plejetiltag. I gennemgangen lægges vægt 

på hvordan man som lodsejer berøres. Ejere og brugere af de omfattede matrikler 

høres efterfølgende skriftligt om plejeplanens indhold. I tilfælde af 

uoverensstemmelse mellem lodsejer og plejemyndighed om plejens karakter og 

praktiske gennemførelse er det et fredningsnævn, der som fredningsmyndighed 

afgør sagen.  

  

Kommunen er ikke forpligtiget til at igangsætte plejen straks efter at plejeplanen er 

vedtaget, men kan udføre plejen når den driftsmæssige kapacitet er til rådighed.  

  

Der gøres opmærksom på at det pågældende fredede område samtidig er omfattet 

at habitatområde nr. 1 Skagens Gren med omliggende vande hvor 

kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at udarbejde en kommunal handleplan for at 

sikre gunstig bevaringstilstand for naturtyper og arter anført på 

udpegningsgrundlaget for det pågældende habitatområde. Ved udarbejdelsen af 

plejeplanen inddrages hensynet til habitatforpligtigelserne, således at plejeplanen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2657 

 Forvaltning:  

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. november 2010 Side 65 af 73 

 

så vidt muligt samtidig kan anvendes som en handleplan for habitatområdet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af naturbeskyttelsesloven og af de 

regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelserne jf. 

naturbeskyttelsesloven §72 stk. 1. Kommunalbestyrelsen er således forpligtiget til 

bl.a gennem naturpleje, at sikre de forhold der danner baggrund for fredningerne.  

  

Kommunalbestyrelsen kan kun gennemføre pleje af fredede, ikke statsejede 

arealer, hvis der udarbejdes en plejeplan. Ejere og brugere skal underrettes om 

indholdet i denne inden plejen gennemføres jf. bekendtgørelse om pleje af fredede 

arealer, om tilsyn og om indberetninger (bek. nr. 1604 af 20/11 2006).  

 

Økonomiske konsekvenser  

Ejere og brugere af de pågældende matrikler kan, efter plejeplanenes 

vedtagelse, selv foretage de i plejeplanen beskrevne plejetiltag på egne arealer 

indenfor en angiven tidsfrist. Kommunen kan desuden foretage plejen på både 

kommunale og private arealer. Hvis kommunen udfører plejen på de private 

matrikler, skal den udføres så det ikke medfører udgift, væsentlige ge ner eller tab 

for ejer eller bruger. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Skagen Gren (dok.nr.138416/10) 
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35. Orienteringpunkt - Byudvikling i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune har modtaget en henvendelse fra Sæby 

Handelsstandsforening og Sæby Turistforening, der ønsker kommunens bistand i 

form af nye idéer til en omdannelse af konkrete steder i den centrale del af Sæby af 

hensyn til Sæbys fortsatte udvikling som turist- og handelsby.  

  

Forvaltningen er enig i, at der fremadrettet skal fokuseres på Sæbys fortsatte 

udvikling herunder, hvordan Sæby kan fastholde og forøge attraktions- og 

bosætningskraften i forhold til nye tilflyttere, fastholdelse af det eksisterende 

handelsliv og at skabe en bedre sammenhæng imellem by og havn.  

  

Dette fremgår også af de byanalyser, som handelsstands - og turistforeningerne i 

kommunen fik udarbejdet i foråret. Kommunens deltagelse i en sådan dialog 

stemmer godt overens med de igangværende overvejelser om udviklingen af 

området omkring Sæby Havn, og de ideer og tanker, Sæby City Management har 

omkring adgang til Sæby å fra byens strøg og brug af den gamle politistation 

”Ret færdigheden” til nye formål.  

  

Frederikshavn Kommune indgår i et samarbejde med Aalborg Universitet om et 

projekt vedrørende byudvikling, planlægning og oplevelsesøkonomi. Samarbejdet 

skal bl.a. fokusere på, hvordan byudvikling og oplevelsesøkonomi kan bidrage til 

lokalsamfundsudvikling ved udvikling af byens rum og inddragelse af talenter og 

vækstlag, som allerede er til stede i lokalområdet.  

  

Det vil være naturligt at bringe dette samarbejde i spil sammen med lokale kræfter 

fra Sæby og på den måde skabe anledninger og muligheder, der kan føre til 

konkrete handlinger med baggrund i Sæbys udfordringer og potentialer. 

Forvaltningen vil derfor gå i dialog med Handelsstands- og Turistforeningen i 

Sæby, Erhvervsforeningen samt øvrige nøglepersoner om udvikling af Sæby by og 

bringe Aalborg Universitets viden og erfaringer ind i dette samarbejde.  

  

  

 

Indstilling 

Teknik og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11975 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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 sagen til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Til orientering.  
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36. Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus 

Tobisvej 6, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af sommerhuset beliggende Tobisvej 6, 9300 Sæby har ansøgt om tilladelse 

til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse frem til at ejeren fylder 65 år og 

dermed kan omfattes af de særlige pensionistregler som giver  ret til 

helårsbeboelse. Ansøgningen er en udløber af, at Frederikshavn Kommune den 

27. oktober 2010 har forvarslet påbud om fraflytning af sommerhuset, jf. planlovens 

forbud mod helårsbeboelse i sommerhuse.  

  

Medlem af Plan- og Miljøudvalget Paul R. Andersen har anmodet om, at sagen 

forelægges for udvalget.  

  

Ejeren har også i november måned 2009 ansøgt om dispensation til 

helårsbeboelse og kommunen meddelte afslag og påbud om fraflytning 21. januar 

2010.    

  

Ejeren er 60 år og ejet sommerhuset siden 1989 og har siden 1995 drevet  en 

anerkendt komponistvirksomhed på fuld tid fra ejendommen.  

  

Ejendommen er registreret som et sommerhus på 76 m
2
 boligareal opført i 1989. 

Ejendommen er beliggende i et sommerhusområde ved Lyngså, indenfor 

Byplanvedtægt nr. 1 for kystområdet nord for Voerså. 

  

I 1999 besluttede Teknisk Udvalg i Sæby Kommune at ejendommen skulle 

omfattes af den særlige 10-årige afviklingsordning for mennesker som i en længere 

årrække havde boet ulovligt helårs i deres sommerhus uden at kommunen tidligere 

havde grebet ind. Denne udløb 31. marts 2009.  

  

Ansøger har haft folkeregisteradresse og beboet sommerhuset fast siden 1989.  

  

Ansøger erkender, at han ikke enkeltvis opfylder kriterierne for at kunne opnå 

dispensation fra forbuddet mod helårsbeboelse, men fastholder at der i denne 

konkrete sag er så mange enkeltstående særlige aspekter som  ud fra en 

helhedsvurdering, gør at der er tale om et særligt undtagelsestilfælde. Ejeren har 

redegjort uddybende for dette i ansøgningen som er vedlagt.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. planlovens § 40, stk. 1  må en bolig i et sommerhusområde, bortset fra 

kortvarige ferieophold, ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. 

marts.  

Jf. planlovens §41 har en pensionist (her forstås alle der er fyldt 65 år,  eller 

personer over 60 år der oppebærer pension eller efterløn, eller førtidspensionister), 

der har ejet en bolig i et sommerhusområde i mindst 8 år, en personlig ret til at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17933 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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benytte sommerhuset til helårsbeboelse.  

Jf. planlovens § 40, stk. 2 kan kommunen, i helt særlige til fælde, dispensere fra 

planlovens generelle forbud mod helårsbeboelse i sommerhuse. Disse helt særlige 

tilfælde er ikke beskrevet udtømmende i lovgivningen, men som 

udgangspunkt  omfattes ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker/virksomheder, 

når det er nødvendigt af hensyn til driften, eller personer der i fm. erhvervelse af 

ejendommen af kommunen fejlagtigt har fået oplyst, at denne lovligt kunne 

anvendes til helårsbeboelse, eller til folkepensionister der har ejet sommerhuset i 5 

år, eller personer  med alvorlig sygdom eller invaliditet og hvor en rimelig tilværelse 

kun kan opnås i sommerhuset. Miljøministeriet har i vejledninger mv. forudsat, at 

kommunerne er meget restriktive i forhold til at dispensere til helåtsbeboelse.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. tidligere principiel behandling i Plan- og Miljøudvalget af 8. maj 2007 

besluttedes, at Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser i sager om 

helårsbeboelse i sommerhusområder, når de anførte retningslinjer, som også er 

gengivet i denne sag, entydigt peger på en løsning. Forvaltningen har ud fra 

dette  administreret forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse restriktivt også 

henset til risikoen for præcedensvirkning. 

  

Forvaltningen vurderer i den konkrete sag, at ansøger ikke opfylder retningslinjerne 

for at kunne opnå dispensation, idet der primært er tale om økonomiske og 

arbejdsrelaterede aspekter. Samtidig har ejeren siden 1999 være vidende om, at 

helårsbenyttelsen skulle afvikles senest 31. marts 2009, hvorfor der har været 

rimelig tid til at erhverve/etablere anden egent bolig.  

  

Ejeren har imidlertid nu oplyst et helt særligt forhold i den konkrete sag, idet ejeren 

ved erhvervelse af ejendommen i 1989, af daværende Sæby Kommune, opnåede 

etableringsydelse til opstart af komponistvirksomheden i sommerhuset, hvilket efter 

ejerens udsagn gav ham den opfattelse, at der var tale om et tilsagn om en lovlig 

permanent/helårs benyttelse af sommerhuset med komponistvirksomheden fast 

tilknyttet.  

  

Såfremt kommunen ved erhvervelsen af et sommerhus, fejlagtigt 

har oplyst køberen, at sommerhuset lovligt kan anvendes til helårsbeboelse, kan 

dette være et argument for at meddele dispensation. I den konkrete sag vurderer 

Forvaltningen dog ikke, at daværende Sæby Kommune eksplicit fejlagtigt har 

oplyst, at sommerhuset lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse, hvilket bl.a. 

understøttes af BBR-registreringen samt det forhold, at Sæby Kommune gav en 

afviklingsdispensation i 1999 og således anså helårsbeboelse for at være ulovlig.   

 

Indstilling 

Teknisk- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der ikke meddeles dispensation til helårsbeboelse, idet ansøger ikke ud fra 

en konkret helhedsvurdering opfylder de særlige undtagelsesbestemmelser 

fra planlovens forbud mod helårsbeboelse af sommerhuse  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Pia Karlsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

Udvalget meddeler på baggrund af sagens særlige omstændigheder en 

dispensation på 5 år.  

 

Bilag 

Principiel beslutning fra Plan- og Miljøudvalg vedr. adm. af forbud mod helåsbeboelse i sommerhuse 

 (dok.nr.144169/10) 

Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse (dok.nr.144165/10) 

Oversigtskort - 20101130113617411.pdf (dok.nr.144202/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. november 2010 Side 71 af 73 

 

 

37. Opførelse af 2 kviste på ejendommen Kong Eriks Vej 27 i 

Skagen. 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Kong Eriks vej 27, matr.nr. 515-a Skagen bygrunde Skagen 

har gennem sin rådgiver fremsendt byggeansøgning for opførelse af 2 nye kviste 

på ejendommens tagflade mod syd. 

  

Ejeren oplyser, at kvistenes bredde tilpasses vindueshullerne i stueetagen. 

Bebyggelsesprocenten oplyses til 40,30 % og den vil stige til 40,56%.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område omfattet af lokalplan nr. 5. Der er ikke i 

lokalplanen optaget detaljerede bebyggelsesmæssige bestemmelser. Ejendommen 

er optaget med en bevaringsværdi 3 i Kommune Atlasset for Skagen. 

Kommuneplanens rammedel, fastsætter en bebyggelsesprocent til 30 %.  

  

Den nuværende bebyggelsesprocent er 37,83 % vil stige til 38,21 % ved en 

godkendelse af det ansøgte. En tilladelse vil medføre, at der skal meddeles 

tilladelse fra Bygningsreglementet (BR-08) kapitel 2.7.1 stk. 2 punkt 3, der 

fastsætter bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamilieshuse til 30 %.  

  

Kommunen skal, i henhold til. BR-08 kapitel 2, i forbindelse med 

byggesagsbehandlingen foretage en vurdering af bebyggelsens omfang og indvirke 

på omgivelserne.  

  

forvaltningen har haft sagen udsendt i partshøring og der var ved 

indsigelsesfristens udløb indkommet en henvendelse, fra en af naboerne, som ikke 

havde bemærkninger til det ansøgte. 

  

Forvaltningen vurderer, at den mindre forhøjelse af den nuværende 

bebyggelsesprocent er uden betydning, idet opsætning af de ansøgte kviste med 

deres udformning og størrelse vil medvirke til at ejendommen vil fremtræde i 

harmoni med den øvrige bebyggelse i området.  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 det ansøgte godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Sagen genoptages.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10045 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
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